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Πρόλογοσ 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζην Σκήκα Πνιηηηθήο 

Δπηζηήκεο ηεο ρνιήο Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαηά ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα 2013- 2016, ζηα πιαίζηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

πνπδψλ «Πνιηηηθή Αλάιπζε θαη Πνιηηηθή Θεσξία». Σν ζέκα επειέγε κε αθνξκή ηηο 

ζχγρξνλεο νηθνλνκηθέο θαη εξγαζηαθέο εμειίμεηο πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζηελ Δπξψπε 

θαη επεξεάδνπλ θαηαιπηηθά ηελ θνηλσληθή ζπλνρή ηεο επξσπατθήο επείξνπ, 

αλαδεηθλχνληαο ηελ αλάγθε γηα κεγαιχηεξε θηλεηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη θαη‟ 

επέθηαζε γηα θνηλή αλάγλσζε θαη κεηάθξαζε ησλ πξνζφλησλ ηνπο, επηθέξνληαο 

παξάιιεια θαζνξηζηηθέο αιιαγέο ζηα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ησλ 

θξαηψλ- κειψλ. 

Αλακθίβνια, ζηηο κέξεο καο, ε γλψζε απνηειεί πξσηαξρηθφ θαη δηαξθέο 

δεηνχκελν ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ελψ κεηεμειίζζεηαη ζε βαζηθφ εξγαιείν 

επαγγεικαηηθήο αλέιημεο θαη θηλεηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ παξνχζα εξγαζία 

αλαδεηθλχεη ηξία θαίξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο  γλψζεο, πνπ απνηεινχλ θαη ηηο βαζηθέο 

ζπληζηψζεο ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο. Πξψηνλ, δεδνκέλσλ ησλ ξαγδαίσλ εμειίμεσλ 

ζηνπο ηνκείο ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ επηζηεκψλ,ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αχμεζε ηνπ 

κέζνπ φξνπ ειηθίαοηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ,εληνπίδεηαη ε επηηαθηηθή αλάγθε γηα 

δηαξθή επηθαηξνπνίεζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ, αθνχ νη ηειεπηαίεο 

απνθηνχλ πηα «εκεξνκελία ιήμεο» ηεο ρξεζηηθήο εθαξκνγήο ηνπο. Χο ζπλέπεηα, φιν 

θαη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη νδεγνχληαη ζε πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο 

θαη απηνκφξθσζεο, δεδνκέλεο ηεο αλαζθάιεηαο ζην πεδίνηεο αγνξάο εξγαζίαο, κε 

ζηφρν λα θαηαζηνχλ αληαγσληζηηθνί.  

ηελ πξνζπάζεηα απηή, εληζρχεηαη ζεκαληηθά ε θηλεηηθφηεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ, αθνχ ε αλαδήηεζε θαιχηεξσλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο δηεπξχλεηαη ζπρλά 

πέξα απφ ηα εζληθά ζχλνξα. Χζηφζν, ε πνηθηινκνξθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζπζηεκάησλ ηεο Δπξψπεο δπζρεξαίλεη ηελ αλαγλψξηζε ησλ πηπρίσλ θαη ησλ 

δηπισκάησλ, ιεηηνπξγψληαο αλαζηαιηηθά ζηε δηαδηθαζία ζχγθξηζεο ησλ πξνζφλησλ. 

Σαπηφρξνλα, ηα άιινηε ζηελά φξηα απφθηεζεο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ 

αλαηξνχληαη, κε ηηο ηειεπηαίεο λα θαιιηεξγνχληαη ζε θάζε πηπρή ηεο επαγγεικαηηθήο 

θαη πξνζσπηθήο δξαζηεξηφηεηαο.Δπαθφινπζν απηήο ηεο πξαθηηθήο είλαη ε αδπλακία 

ρηιηάδσλ Δπξσπαίσλ πνιηηψλ λα απνδείμνπλ απηφ πνπ μέξνπλ θαη κπνξνχλ λα 
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θάλνπλ, αθνχ δελ ππάξρεη νπζηαζηηθά έλαο ζεζκηθά έγθξηηνο θαη έγθπξνο ηξφπνο, 

ψζηε λα πηζηνπνηνχληαη νη γλψζεηο, νη δεμηφηεηεο θαη νη ηθαλφηεηέο ηνπο.  

ια απηά πξνζδίδνπλ κηα λέα δηάζηαζε ζηνλ ξφιν ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

αθξηβψο πάλσ ζε απηήλ ηελ ππαξθηή πξαθηηθή αλάγθε ζεκειηψλεηαη ε δεκηνπξγία 

ηνπ Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ- ΔΠΔΠ (EQF). Σν 

επξσπατθφ απηφ εξγαιείν πξνψζεζεο ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο, θηινδνμεί λα 

θαηαηάζζεη κε δηαθάλεηα θαη αμηνπηζηία φια ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα ησλ 

εξγαδνκέλσλ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν απφθηεζήο ηνπο, αλαγλσξίδνληαο θάζε 

δπλαηή καζεζηαθή πνξεία, είηε απηή πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο ηππηθήο, είηε 

ηεο κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο, παξέρνληαο, έηζη, ζηνπο Δπξσπαίνπο πνιίηεο 

έλα «δηαβαηήξην» πξνζφλησλ γηα νιφθιεξε ηελ επξσπατθή επηθξάηεηα.  
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Ευχαριςτύεσ 

 

Αξρηθά, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ, θ. Νηθφιαν 

Παπαδάθε, θαζεγεηή ζην Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο ηεο ρνιήο Κνηλσληθψλ 

Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, γηα ηελ παξφηξπλζε θαη ηελ επθαηξία πνπ 

κνπ έδσζε λα πξαγκαηεπηψ θαη λα παξνπζηάζσ έλα ηφζν ελδηαθέξνλ θαη θξίζηκν, 

γηα ηελ πνξεία θαη ην κέιινλ ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηε 

ζχγρξνλε δηεζλνπνηεκέλε νηθνλνκία, ζέκα. Δπίζεο, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηελ 

εθηίκεζή κνπ γηα ηελ ηελ άκεζε θαζνδήγεζε, ηελ επίβιεςε, ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ 

ππνζηήξημε πνπ κνπ πξνζέθεξε θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο. 

Παξάιιεια, νθείισ λα επραξηζηήζσ γηα αθφκε κία θνξά ηνλ ίδην, αιιά θαη ηα 

ππφινηπα κέιε ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο, θ. Γηνλχζε Γξάβαξε, θαζεγεηή, θαη θ. 

ηέιην Υησηάθε, νκφηηκν θαζεγεηή, ζην Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, γηα φιεο ηηο γλψζεηο πνπ απνθφκηζα θαηά ηε δηάξθεηα 

κειέηεο ησλ πνιχηηκσλ ζπγγξακάησλ ηνπο, αιιά θαη ηεο δηδαζθαιίαο ησλ 

καζεκάησλ ηνπο, θαζψο επίζεο θαη γηα ηηο εχζηνρεο παξαηεξήζεηο θαη επηζεκάλζεηο 

ηνπο, γεγνλφο πνπ ζπλέβαιε ζηελ νηθνδφκεζε κηαο ζηέξεαο γλσζηηθά βάζεο, ε 

νπνία ιεηηνχξγεζε σο εθαιηήξην γηα ηε ζπιινγή φισλ ησλ απαξαίηεησλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ηε ζπγγξαθή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

Κιείλνληαο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα ηελ ακέξηζηε 

θαηαλφεζε θαη ζπκπαξάζηαζε πνπ επέδεημε γεληθφηεξα ζε φιε ηελ πνξεία 

δηεθδίθεζεο θαη θαηάθηεζεο ησλ ζηφρσλ κνπ, θαη εηδηθφηεξα θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα 

ζπγγξαθήο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, κε ηε δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ γηα ζηνραζκφ 

θαη κειέηε θιίκαηνο. Ηδηαίηεξα ζα ήζεια λα κλεκνλεχζσ θαη λα επραξηζηήζσ ηνλ 

παππνχ κνπ, Κειίδε Υαξάιακπν, ρσξίο ηε ζηήξημε ηνπ νπνίνπ, ε εθπφλεζε ηνπ ελ 

ιφγσ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ζα ήηαλ αλέθηθηε. 
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Περύληψη 

 

Ζ αλάγθε λα δεκηνπξγεζεί ην Δπξσπατθφ Πιαίζην Δπαγγεικαηηθψλ 

Πξνζφλησλ (EQF) πξνέθπςε απφ ηελ απαίηεζε γηα έλα θνηλφ πιαίζην αλαθνξάο 

πξνζφλησλ ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, πνπ ζα πξνσζεί ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ, κε απψηεξν ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο αληαγσληζηηθφηεηαο 

ηεο Έλσζεο. Κνηλή ζθέςε ήηαλ λα δεκηνπξγεζεί έλαο κεραληζκφο «κεηάθξαζεο», 

πνπ ζα θαζηζηά ηα πξνζφληα ηνπ Δπξσπαίνπ πνιίηε θαηαλνεηά θαη άκεζα 

αλαγλσξίζηκα, αιιά θαη ζπγθξίζηκα, ηφζν ζηε ρψξα ηνπ, φζν θαη ζην ζχλνιν ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σν βαζηθφ ζεκείν πνπ δηαθνξνπνηεί ην Δπξσπατθφ Πιαίζην 

Πξνζφλησλ, θαζηζηψληαο ην φιν εγρείξεκα άθξσο θηιφδνμν, είλαη φηη γηα πξψηε 

θνξά επηηξέπεηαη ε αληηζηνίρηζε θάζε κνξθήο κάζεζεο. Λακβάλεηαη, δειαδή, ππφςε 

ε κάζεζε πνπ κπνξεί λα απνθηήζεη θάπνηνο κε πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. 

Ζ ρξήζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ζηελ πεξηγξαθή ησλ επηπέδσλ 

ησλ πξνζφλησλ ζα δηεπθνιχλεη ηελ επηθχξσζε ηεο κάζεζεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

έμσ απφ ην ηππηθφ πιαίζην ησλ αλαγλσξηζκέλσλ ηδξπκάησλ εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο, πξάγκα ην νπνίν γεληθά ζεσξείηαη βαζηθφ ζηνηρείν ηεο Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο. Πξνθεηκέλνπ, φκσο, λα θαηαζηεί απηφ εθηθηφ, θξίλεηαη αλαγθαία ε 

δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο, φπσο θαη ε πηζηνπνίεζε θαη αλαγλψξηζε ηεο κε ηππηθήο 

θαη άηππεο κάζεζεο. 

Παξαθάησ αθνινπζεί κηα ζχληνκε πξνεπηζθφπεζε ηεο δνκήο ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο αλά ζεκαηηθφ θεθάιαην. 

 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε απνηειεί έλα πνιπζχλζεην ππεξεζληθφ κφξθσκα, πνπ  

παξάγεη πνιηηηθέο νη νπνίεο, ζε ζπλδπαζκφ κε επξσπατθνχο ζεζκνχο θαη 

δηαδηθαζίεο, επηδξνχλ ζην εζσηεξηθφ ησλ θξαηψλ- κειψλ θαη ζηε ράξαμε ησλ 

επηκέξνπο εζληθψλ πνιηηηθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πνιηηηθψλ 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Χο εθ ηνχηνπ, νη πνιηηηθέο πνπ αθνξνχλ ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε –θαη φρη κφλν- θαη νη νπνίεο πινπνηνχληαη ζε εζληθφ 

επίπεδν, δελ απνηεινχλ απνθιεηζηηθέο επηινγέο ησλ θξαηψλ- κειψλ, αιιά 

απελαληίαο ζπλδηακνξθψλνληαη ζην πιαίζην ηεο επξσπατθήο ζπλεξγαζίαο. Χο εθ 

ηνχηνπ, πξνηνχ επηρεηξεζεί νπνηαδήπνηε αλάιπζε ηεο επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο θαη πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ζε βάζνο ν ηξφπνο θαη νη ζηφρνη αλάπηπμεο 

ηνπ Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ Πξνζφλησλ (EQF), θξίλεηαη αλαγθαίν λα γίλεη θαηαλνεηφ 

πψο παξάγνληαη νη επξσπατθέο πνιηηηθέο θαη πψο απηέο επεξεάδνπλ ζηε ζπλέρεηα 
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ηηο εζληθέο. Έηζη, ζην πξψην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο αλαιχεηαη ν εμεπξσπατζκφο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη εμεηάδεηαη πψο δχλαηαη λα νδεγήζεη ζηελ ελαξκφληζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ηεο Δπξψπεο. 

 

Δλ ζπλερεία, πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζεη θαλείο ηελ πνξεία πξνο ην Δπξσπατθφ 

Πιαίζην Πξνζφλησλ (EQF) ζα πξέπεη λα εμεηάζεη ηελ πνξεία ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο, 

κε ηελ νπνία είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλν, θαη θπζηθά ηελ πνξεία ηεο επξσπατθήο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο γεληθφηεξα, αθνχ απνηειεί ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν 

αλαπηχζζνληαη φια ηα παξαπάλσ. πλεπψο, ζην δεχηεξν θεθάιαην ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο επηρεηξείηαη κηα ζχληνκε αλαζθφπεζε ησλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ γηα ηε 

Γηα Βίνπ Μάζεζε, κε έκθαζε ζηελ πεξίνδν ηεο Ληζαβφλαο θαη εθεμήο, ιακβάλνληαο 

πάληα ππφςε ην επξχηεξν θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ πιαίζην, κέζα ζην νπνίν 

ζπληεινχληαη νη εμειίμεηο απηέο. Απφ ηελ ελ ιφγσ αλαζθφπεζε αλαδεηθλχεηαη κε 

εχγισην ηξφπν ε αλάδπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο ΔΔ γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ.  

ην ηξίην θεθάιαην, αθνινπζψληαο ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ησλ γεγνλφησλ, 

επηρεηξείηαη κηα απνηχπσζε ησλ πξνθιήζεσλ πνπ αληηκεησπίδεη ε επξσπατθή 

ήπεηξνο θαη νη νπνίεο επεξεάδνπλ θαηαιπηηθά θαη αλακέλεηαη λα επεξεάζνπλ αθφκα 

δξαζηηθφηεξα ηηο πνιηηηθέο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, αιιά θαη ηηο πνιηηηθέο 

απαζρφιεζεο ζην κέιινλ. Παξάιιεια, επηζεκαίλεηαη ν ξφινο ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο 

κε νξίδνληα ην 2025, θαη εηδηθφηεξα ε αλάγθε γηα επίηεπμε κεγαιχηεξεο «δηαθάλεηαο» 

ζηελ αλαγλψξηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ, ψζηε λα θαηαθέξεη ε Έλσζε λα 

μεπεξάζεη ηνλ θίλδπλν πνπ ήδε δηαθαίλεηαη. 

ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη θαη πεξηγξάθνληαη φια εθείλα ηα 

επξσπατθά εξγαιεία, κε ηα νπνία ε Έλσζε θηινδνμεί λα ππνζηεξίμεη θαη λα 

πξνσζήζεη ηε Γηα Βίνπ Μάζεζε ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ηεο επξσπατθήο επείξνπ. 

Πξσηίζησο, παξνπζηάδεηαη ην Δπξσπατθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ, σο ν βαζηθφο άμνλαο 

πξνψζεζεο ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο, θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ θαη ηα ππφινηπα 

επξσπατθά εξγαιεία, ηα νπνία αλαπηχρζεθαλ γχξσ απφ απηφ, ψζηε λα 

ππνβνεζήζνπλ θαη λα εληζρχζνπλ ηε δξάζε ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, παξνπζηάδνληαη: 

ην Δπξσδηαβαηήξην (Europass), ην χζηεκα Μεηαθνξάο Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ γηα 

ηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε (ECTS), ην Δπξσπατθφ χζηεκα Μεηαθνξάο Πηζησηηθψλ 

Μνλάδσλ γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε (ECVET), ην 

Δπξσπατθφ χζηεκα γηα ηε Γηαζθάιηζε ηεο Πνηφηεηαο ζηελ Δπαγγεικαηηθή 

Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε (EQAVET), νη Δπξσπατθέο Αξρέο γηα ηελ Πηζηνπνίεζε 

ηεο κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο, ην Δπξσπατθφ χζηεκα Καηεγνξηνπνίεζεο γηα 
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ηα επαγγέικαηα, ηηο δεμηφηεηεο, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηα πξνζφληα (ESCO) θαη ηέινο νη 

Δπξσπατθέο Οδεγίεο γηα ηε πκβνπιεπηηθή θαη ηνλ Δπαγγεικαηηθφ Πξνζαλαηνιηζκφ. 

Αθνχ πεξηγξαθνχλ ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο θαη νη ζηφρνη ηνπο, εμεηάδνληαη νη 

πξννπηηθέο αμηνπνίεζήο ηνπο, κέζσ κηαο ζπλεθηηθήο θαη ζπληνληζκέλεο 

αιιειεπίδξαζεο. 

 

ην πέκπην θεθάιαην αλαιχεηαη ε θηινζνθία θαη ε δνκή ηνπ Δπξσπατθνχ 

Πιαηζίνπ Πξνζφλησλ, ελψ παξάιιεια δηεξεπλάηαη πψο δηακνξθψζεθε, κε αθεηεξία 

ηελ θνηλή παξαδνρή πεξί δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο ζηελ Δπξψπε, αιιά ζπλάκα θαη ηελ αλαγθαηφηεηα γηα ζπλεξγαζία κεηαμχ 

ησλ θξαηψλ-κειψλ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο.  

ην έθην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε απήρεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ 

Πξνζφλησλ ζε επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ελδηαθέξνλ 

εζηηάδεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην Δπξσπατθφ Πιαίζην ζπληζηά ζεκείν αλαθνξάο 

γηα ηε δεκηνπξγία Δζληθψλ Πιαηζίσλ Πξνζφλησλ (NQF), ελψ παξάιιεια 

παξαηίζεηαη θαη ε πνξεία δεκηνπξγίαο απηψλ, κέζσ κηαο ζχληνκεο πεξηγξαθήο ησλ 

ζηαδίσλ πνπ θαηά βάζε αθνινπζνχληαη θαηά ηελ αλάπηπμε ελφο Δζληθνχ Πιαηζίνπ 

Πξνζφλησλ. Σν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε κηα αλάιπζε ησλ βαζηθψλ 

πξνυπνζέζεσλ πνπ θξίλνληαη αλαγθαίεο γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή θαη ιεηηνπξγία 

ησλ Δζληθψλ Πιαηζίσλ Πξνζφλησλ (NQF). 

ην έβδνκν θεθάιαην, αλαγλσξίδνληαο ηελ ηεξάζηηα ζεκαζία πνπ θαηέρεη ε 

δπλαηφηεηα πηζηνπνίεζεο βαζηθψλ δεμηνηήησλ, ε πξνβιεκαηηθή εζηηάδεηαη, ζηα 

πιαίζηα ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο, ζην πεδίν ηεο επηθχξσζεο κε ηππηθήο αιιά θαη 

άηππεο κάζεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Οη ιφγνη είλαη πξνθαλείο αθνχ, εθηφο ησλ 

άιισλ, ζην ζεκείν απηφ εληνπίδεηαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα ζεζκηθά ειιείκκαηα, 

γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ αλάγθε γηα δξαζηηθέο παξεκβάζεηο, ζε κηα επνρή πνπ 

ε γλψζε παξάγεηαη θαη αλαλεψλεηαη κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο, ελψ ηα 

πξναπαηηνχκελα ηεο άζθεζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ ξφισλ κεηαβάιινληαη ζπλερψο. 

ην φγδνν θεθάιαην, επηρεηξείηαη έλαο απνινγηζκφο ηνπ Δπξσπατθνχ 

Πιαηζίνπ Πξνζφλησλ θαη γεληθφηεξα ησλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ Γηα Βίνπ Μάζεζεο, 

κε έκθαζε ζηελ πξαθηηθή ηεο επηθχξσζεο. 

Δλ ζπλερεία, ζην έλαην θεθάιαην απνηππψλεηαη ε θαηάζηαζε ησλ 

πξαγκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ζηελ 

Διιάδα. Αξρηθά, γίλεηαη κηα ζχληνκε επηζθφπεζε ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ε νπνία εζηηάδεη ζηηο ζπληζηψζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη 
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θαηάξηηζεο, ελψ ακέζσο κεηά παξνπζηάδεηαη ε ζέζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηελ ρψξα καο. 

ην δέθαην θεθάιαην, εμεηάδεηαη ε πνξεία ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο ζηελ 

Διιάδα, κέζα απφ ηελ πινπνίεζε θαη εθαξκνγή ησλ επξσπατθψλ εξγαιείσλ θαη 

αξρψλ.  

ην ελδέθαην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβάλεηαη ε 

κειέηε ηεο ειιεληθήο πεξίπησζεο. Αξρηθά, παξνπζηάδεηαη ε πνξεία δεκηνπξγίαο ηνπ 

Διιεληθνχ Πιαηζίνπ Πξνζφλησλ (HQF) θαη ζηε ζπλέρεηα ε αλάιπζε ηεο δνκήο ηνπ. 

Σν θεθάιαην ζπλερίδεη κε ηε δηεξεχλεζε ηεο άζθεζεο επηξξνήο απφ πιεπξάο ηνπ 

ππεξεζληθνχ κνξθψκαηνο ηεο ΔΔ, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεηαη εχγισηα απφ ηελ 

πεξίπησζε εμέηαζεο ηεο πινπνίεζεο ηνπ Διιεληθνχ Πιαηζίνπ Πξνζφλησλ (HQF). 

Κιείλνληαο, αθνινπζεί ν απνινγηζκφο ηνπ Διιεληθνχ Πιαηζίνπ.  

Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε έλαλ γεληθφηεξν πξνβιεκαηηζκφ ζρεηηθά κε ηνλ 

ξφιν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηε ζχγρξνλε δηεζλνπνηεκέλε νηθνλνκία θαη ηελ 

επηηαθηηθή αλάγθε επίηεπμεο κεγαιχηεξεο ζχλδεζεο κεηαμχ ηεο επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο, γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη ηελ 

επηδησθφκελε ηάζε ηεο Έλσζεο γηα ζχγθιηζε αλάκεζα ζηηο παξαδνζηαθά 

αληίξξνπεο δπλάκεηο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο νηθνλνκίαο. 
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Ειςαγωγό 

 

Ο ζχγρξνλνο επξσπατθφο εθπαηδεπηηθφο ιφγνο παξάγεηαη ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, σο επί ην πιείζηνλ, ζην πιαίζην ηνπ ππεξεζληθνχ κνξθψκαηνο ηεο ΔΔ, 

παξφηηηα θξάηε δηαηεξνχλ ηππηθά ηελ επζχλε σο πξνο ηνλ ηξφπν άζθεζεο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Δίλαη, ζπλεπψο, απνδεθηφ φηη ε αηδέληα ησλ ππφ ζπδήηεζε 

εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ δηακνξθψλεηαη ζε ππεξεζληθφ θαηά βάζε επίπεδν, κε ηελ 

ΔΔ λα δηαδξακαηίδεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ φιε δηαδηθαζία, αθνχ έρεη 

θαηνξζψζεη λα δηεπξχλεη ζηαδηαθά ηηο πξσηνβνπιίεο ηεο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν 

ησλ θξαηψλ- κειψλ, αζθψληαο έληνλν εθπαηδεπηηθφ παξεκβαηηζκφ (Εκαο, 2007: 4-7). 

 

Απηφ γίλεηαη εκθαλέζηεξν ζηελ ππάξρνπζα ζπγθπξία, φπνπ νη νηθνλνκίεο 

θαζίζηαληαη φιν θαη πην αιιειέλδεηεο θαη ν αληαγσληζκφο εληνλφηεξνο, γεγνλφο πνπ 

επηηάζζεη ηελ αλαδηακφξθσζε ησλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Χο εθ ηνχηνπ, ζηελ πξνζπάζεηα ηεο Δπξψπεο γηα 

αληηκεηψπηζε ηνπ παγθφζκηνπ αληαγσληζκνχ ζε επίπεδν νηθνλνκίαο,αιιά θαη ησλ 

εζσηεξηθψλ πξνθιήζεσλ, θαη δε απηή ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο,δίλεηαη ηδηαίηεξε 

έκθαζε, απφ πιεπξάο ΔΔ, ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε, αθνχ νη ηειεπηαίεο 

ζεσξνχληαη έλα κέζν γηα ηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο, κέζσ ηεο επέλδπζεο ζε θάζε είδνο επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ. ηε 

ινγηθή απηή, πξνθξίλεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ε αλάγθε γηα αλαγλψξηζε θαη 

πηζηνπνίεζε ησλ πξνζφλησλ, αιιά θαη γηα αλάπηπμε θνηλψλ κεραληζκψλ 

«κεηάθξαζεο» απηψλ κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ. Πξφθεηηαη γηα κηα εμέιημε 

πνπ απαηηεί ηελ επίηεπμε ελφο βαζκνχ ελαξκφληζεο ζηε ράξαμε ησλ πνιηηηθψλ 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, νδεγψληαο ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα θαη ηα 

ζπζηήκαηα θαηάξηηζεο ζε κεγαιχηεξε ζχγθιηζε. 

 

πσο γίλεηαη, ινηπφλ, αληηιεπηφ ην δήηεκα ηεο πηζηνπνίεζεο θαη 

αλαγλψξηζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ, απνηειεί έλα απφ ηα επείγνληα 

ζέκαηα ζηε κεηαξξπζκηζηηθή αηδέληα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ ζηξαηεγηθή 

απηήεπηινγή, εθθξάδεηαη, ζε επίπεδν εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, κέζα απφ ηε ζπλερή 

αλάπηπμε θαη πξνψζεζε ηνπ Δπξσπατθνχ ΠιαηζίνπΠξνζφλησλ (EQF), ην νπνίν 

ζπλνδεχεηαη απφ ηεδεκηνπξγία αληίζηνηρσλ Δζληθψλ ΠιαηζίσλΠξνζφλησλ (NQF), 

αιιά θαη άιισλ επξσπατθψλ εξγαιείσλ, ζε κηα πξνζπάζεηα λα δεκηνπξγεζεί έλαο 

εληαίνο ζεζκηθφο ρψξνο γηα ηε ζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελαγνξά εξγαζίαο. Με 



[15] 
 

άιια ιφγηα, πξφθεηηαη γηα έλα «κεηαξξπζκηζηηθφ εγρείξεκα», ην νπνίν επηδηψθεη ηελ 

αλάπηπμε εξγαιείσλ πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο θηλεηηθφηεηαοζηνλ 

ηνκέα ηεο εξγαζίαο, κέζσ ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ζηελ αλαγλψξηζε ησλ 

πξνζφλησλ,πξνσζψληαο,έηζη, ηε ζεζκηθή θαη νηθνλνκηθή νινθιήξσζε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

Αλακθίβνια, ε δεκηνπξγία ηνπ Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ Πξνζφλησλ (ΔQF) 

ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο. Απηφ ηεθκεξηψλεηαη αλ 

αλαινγηζηεί θαλείο φηη ε Γηα Βίνπ Μάζεζε ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο Δπξψπεο, κέζσ ηεο ζπλερνχο αλάπηπμεο, βειηίσζεο θαη 

εμεηδίθεπζεο ησλ γλψζεσλ, ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ησλ αηφκσλ, γηα ηε 

ζσξάθηζή ηνπο απέλαληη ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο θαη ηερλνινγηθέο 

εμειίμεηο, πνπ επεξεάδνπλ θαηαιπηηθά ηνλ ηνκέα ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ελψ 

παξάιιεια ην Δπξσπατθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ (ΔQF) ζπληζηά ην εξγαιείν γηα ηελ 

επθνιφηεξε «αλάγλσζε» απηψλ ησλ γλψζεσλ/ δεμηνηήησλ/ ηθαλνηήησλ θαη ζπλάκα 

ηε «κεηαθνξά» ηνπο εθηφο εζληθψλ ζπλφξσλ, ζε κηα πξνζπάζεηα αλαδήηεζεο 

θαιχηεξσλ επθαηξηψλ εξγαζίαο ζηελ επξσπατθή ήπεηξν. 

 

Ζ πξαγκαηηθφηεηα απηή είλαη ηδηαίηεξα έθδειε ζηνπο εξγαδφκελνπο εθείλνπο, 

νη νπνίνη βξίζθνληαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο δηαζέηνληαο ηδηαίηεξα ρακειά πξνζφληα. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη, παξά ηελ εξγαζηαθή ηνπο εκπεηξία θαη ηελ απφθηεζε νπζηαζηηθψλ 

δεμηνηήησλ κέζσ απηήο ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, δελ είλαη ζε ζέζε λα 

απνδεηθλχνπλ ηελ θαηνρή απηψλ. Χο εθ ηνχηνπ, εκθαλίδνληαη ηδηαίηεξα επάισηνη ζηηο 

ζχγρξνλεο κεηαβνιέο ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο, αδπλαηψληαο λα 

αληηκεησπίζνπλ αλαηξνπέο ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θαηάζηαζε, πφζν κάιινλ λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ κηα επαγγεικαηηθή αλέιημε.  

 

ε κηα ηέηνηα θξίζηκε θνηλσληθννηθνλνκηθή ζπγθπξία, πνπ ραξαθηεξίδεηαη –

κεηαμχ άιισλ- απφ εξγαζηαθή αλαζθάιεηα, ε αλάγθε γηα αλαγλψξηζε θαη 

πηζηνπνίεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ εκθαλίδεηαη επηηαθηηθή, θαζψο 

ζεσξείηαη φηη δχλαηαη λα ζπκβάιιεη ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ αληζνηήησλ, πξνζδίδνληαο ζηε ζχγρξνλε επξσπατθή θνηλσλία κηα 

αλαπηπμηαθή πξννπηηθή. Πξφθεηηαη αδηακθηζβήηεηα γηα έλα ηδηαίηεξα ηνικεξφ θαη 

πνιιά ππνζρφκελν εγρείξεκα, αθνχ γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηεο 

Δ.Δεπηρεηξείηαη ε «εληαηνπνίεζε»ησλ πξνζφλησλ ζηε βάζε ελφο θνηλνχ 

ηαμηλνκεηηθνχ πιαηζίνπ αλαθνξάο, ελψ, παξάιιεια, ε φιε δηαδηθαζία ιακβάλεη 

ρψξα ζην πιαίζην κηαο νινέλα θαη πεξηζζφηεξν δηεπξπκέλεο νηθνλνκηθήο θξίζεο,ππφ 

άθξσο επαίζζεηεο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, φπνπ πνιιέο απφ ηηο 
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δηαρξνληθέο αμίεο θαη ηζνξξνπίεο ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο αλαζεσξνχληαη θαη 

αλαηξέπνληαη άξδελ, επηθέξνληαο δξακαηηθέο ζπλέπεηεο γηα εθαηνκκχξηα 

εξγαδφκελνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[17] 
 

1. Εξευρωπαώςμόσ και Εκπαιδευτικό Πολιτικό 

 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε απνηειεί έλα πνιπζχλζεην ππεξεζληθφ κφξθσκα, πνπ  

παξάγεη πνιηηηθέο νη νπνίεο, ζε ζπλδπαζκφ κε επξσπατθνχο ζεζκνχο θαη 

δηαδηθαζίεο, επηδξνχλ ζην εζσηεξηθφ ησλ θξαηψλ- κειψλ θαη ζηε ράξαμε ησλ 

επηκέξνπο εζληθψλ πνιηηηθψλ. Ζ κειέηε απηψλ ησλ επηξξνψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

αλαηξνθνδφηεζε(feedback) απφ ηα θξάηε- κέιε ζπληζηά ηε δηαδηθαζία ηνπ 

εμεπξσπατζκνχ. Σα θξάηε, δειαδή, ζπκβάιινπλ ελίνηε ζηε δηακφξθσζε πνιηηηθψλ, 

ηηο νπνίεο θαινχληαη αξγφηεξα λα πηνζεηήζνπλ, πξνζαξκφδνληάο ηεο -ζην κέηξν πνπ 

είλαη εθηηθφ- ζηελ εζληθή ηνπο πξαγκαηηθφηεηα. (Börzel,2003: 19).1 

ην παξφλ θεθάιαην ηεο εξγαζίαοεπηρεηξείηαη λα πξνζεγγηζηεί ην δήηεκα ηεο 

επίδξαζεο ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ησλ θξαηψλ- 

κειψλ ηεο Έλσζεο. Δηδηθφηεξα, ηφζν ζην ελ ιφγσ θεθάιαην, φζν θαη ζε φιε ηελ 

εξγαζία, αλαδεηθλχεηαη ν εμεπξσπατζκφο ηεο εθπαίδεπζεο,ππφ ην πξίζκα ηνπ 

Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ Πξνζφλησλ (EQF), ην νπνίν ζπλνδεχηεθε απφ ηε δεκηνπξγία 

επηκέξνπο Δζληθψλ Πιαηζίσλ Πξνζφλησλ (NQF), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 

Διιεληθνχ Πιαηζίνπ Πξνζφλησλ (HQF).  

 

1.1 Η ϋννοια του εξευρωπαώςμού 

 

Ο εμεπξσπατζκφο ζπλίζηαηαη ζε δχν εθδνρέο. Ζ πξψηε εθδνρή αθνξά ηηο 

επηπηψζεηο ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο επξσπατθήο ελνπνίεζεο ζην εζσηεξηθφ ησλ 

θξαηψλ, φρη κφλν ζηα πθηζηάκελα θξάηε- κέιε ηεο ΔΔ, αιιά θαη ζηα ππνθείκελα ζε 

δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ εηζδνρή ηνπο ζε απηή, γεγνλφο πνπ γίλεηαη αληηιεπηφ απφ 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα ησλ ππνςήθησλ 

θξαηψλ- κειψλ επζπγξακκίδνληαη κε ην επξσπατθφ θεθηεκέλν. Με άιια ιφγηα, 

πξφθεηηαη γηα ηηο επηπηψζεηο ηνπ επξσπατθνχ επηπέδνπ πνπ αληαλαθιψληαη ζην 

εζληθφ(Λάβδαο, 2008: 311-313). 

                                                           
1
http://www.ihs.ac.at/publications/pol/pw_93.pdf Βι. επίζεο Börzel θαη Risse (2000: 

3).Γηαζέζηκνζην: http://eiop.or.at/eiop/pdf/2000-015.pdf 

http://www.ihs.ac.at/publications/pol/pw_93.pdf
http://eiop.or.at/eiop/pdf/2000-015.pdf
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χκθσλα κε ηελ Börzel (2003: 5-6), ν αληίθηππνο ηεο επξσπατθήο 

ελνπνίεζεο δηαθέξεη κεηαμχ ησλ θξαηψλ, αιιά θαη κεηαμχ ησλ ηνκέσλ πνιηηηθήο. Ζ 

δηαθνξεηηθή επίδξαζε πνπ πθίζηαηαη ην εθάζηνηε εζληθφ επίπεδν απφ ην επξσπατθφ, 

κπνξεί λα εμεγεζεί κέζσ ηεο «θαιήο πξνζαξκνγήο» (“goodnessoffit”). πσο 

ππνζηεξίδεη, φζν κηθξφηεξε είλαη ε ζπκβαηφηεηα κεηαμχ επξσπατθψλ θαη εζληθψλ 

πνιηηηθψλ, δηαδηθαζηψλ θαη ζεζκψλ, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε πίεζε πνπ αζθεί ε ΔΔ 

ζηα θξάηε- κέιε.2Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη αλ κηα ρψξα αζθεί πνιηηηθή, ε νπνία είλαη 

εληειψο δηαθνξεηηθή απφ ηελ πνιηηηθή ηεο ΔΔ, είλαη πην δχζθνιν λα πξνζαξκνζηεί 

ζην επξσπατθφ επίπεδν. Χζηφζν, ε χπαξμε θάπνηαο «αλαληηζηνηρίαο» 

(“misfit”or“mismatch”) πνπ πθίζηαηαη κεηαμχ επξσπατθνχ θαη εζληθνχ επηπέδνπ είλαη 

αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αηζζεηφο ν αληίθηππνο ηνπεμεπξσπατζκνχ, θη απηφ 

γηαηί εάλ ε πνιηηηθή κηαο ρψξαο ζπκβαδίδεηζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ πνιηηηθή ηεο ΔΔ, 

δελ ζα ππάξρεη θακία ηδηαίηεξε επίπησζε ζην εζληθφ επίπεδν (BörzelandRisse, 2000: 

6, BörzelandRisse, 2009: 4-7).3 

Ζ δεχηεξε εθδνρή ηνπ εμεπξσπατζκνχ ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηηο δηαδξάζεηο 

απφ πιεπξάο ησλ θξαηψλ. πλεπψο, ν εμεπξσπατζκφο δελ απνηειεί κία κνλφπιεπξε 

δηαδηθαζία φπνπ ηα θξάηε ιεηηνπξγνχλ σο παζεηηθνί δέθηεο ησλ επξσπατθψλ 

πνιηηηθψλ. Απελαληίαο, πξφθεηηαη γηα κηα δηαδξαζηηθή δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία 

                                                           
2
 “The lower the compatibility between European and domestic processes, policies, and 

institutions, the higher is the adaptational pressure Europe exerts on the Member States” 

(Börzel,2003: 6, Börzel θαη Risse 2000: 5-6, Börzel θαη Risse 2009: 5).Γηαζέζηκα ζηα: 

http://www.ihs.ac.at/publications/pol/pw_93.pdf,  http://eiop.or.at/eiop/pdf/2000-015.pdf, 

http://www.gs.uni.wroc.pl/files/BOERZEL%20-

%20RISSE%20Conceptualizing%20the%20domestic%20impact%20of%20Europe.pdf. 

 

3
 Χζηφζν, παξά ην γεγνλφο φηη ε χπαξμε ελφο «misfit» ζεσξείηαη αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ 

εκθάληζε αμηνπξφζεθηεο επίδξαζεο απφ ην επξσπατθφ επίπεδν ζην εζληθφ, δελ είλαη θαη 

επαξθήο. Τπάξρνπλ, δειαδή, ζχκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο, θαη άιινη παξάγνληεο, νη νπνίνη 

είλαη ζεκαληηθνί γηα ηελ «θαιή πξνζαξκνγή», επηθέξνληαο αιιαγέο ζην εζληθφ επίπεδν. Γηα 

ηνπο παξάγνληεο βι. Börzel θαη Risse 2000: 6-10 ή Börzel θαη Risse 2009: 8-13, δηαζέζηκα 

ζηα:   

http://eiop.or.at/eiop/pdf/2000-015.pdf θαη http://www.gs.uni.wroc.pl/files/BOERZEL%20-

%20RISSE%20Conceptualizing%20the%20domestic%20impact%20of%20Europe.pdf 

αληίζηνηρα. Γηα ηελ άπνςε ηνπ Radaelliζρεηηθά κε ηελ πξνζέγγηζε «goodnessoffit» βι. 

Radaelli, 2004: 8-10, δηαζέζηκν ζην: 

http://www.qub.ac.uk/schools/SchoolofPoliticsInternationalStudiesandPhilosophy/FileStore/Eu

ropeanisationFiles/Filetoupload,38405,en.pdf 

http://www.ihs.ac.at/publications/pol/pw_93.pdf
http://eiop.or.at/eiop/pdf/2000-015.pdf
http://www.gs.uni.wroc.pl/files/BOERZEL%20-%20RISSE%20Conceptualizing%20the%20domestic%20impact%20of%20Europe.pdf
http://www.gs.uni.wroc.pl/files/BOERZEL%20-%20RISSE%20Conceptualizing%20the%20domestic%20impact%20of%20Europe.pdf
http://eiop.or.at/eiop/pdf/2000-015.pdf
http://www.gs.uni.wroc.pl/files/BOERZEL%20-%20RISSE%20Conceptualizing%20the%20domestic%20impact%20of%20Europe.pdf
http://www.gs.uni.wroc.pl/files/BOERZEL%20-%20RISSE%20Conceptualizing%20the%20domestic%20impact%20of%20Europe.pdf
http://www.qub.ac.uk/schools/SchoolofPoliticsInternationalStudiesandPhilosophy/FileStore/EuropeanisationFiles/Filetoupload,38405,en.pdf
http://www.qub.ac.uk/schools/SchoolofPoliticsInternationalStudiesandPhilosophy/FileStore/EuropeanisationFiles/Filetoupload,38405,en.pdf
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ππάξρεη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ επξσπατθνχ θαη ηνπ εζληθνχ επηπέδνπ, ψζηε 

ζπρλά παξαηεξείηαη κία ζχγρπζε κεηαμχ ησλ νξίσλ ησλ δχν επηπέδσλ, γεγνλφο πνπ 

θαηαδεηθλχεη ηελ εκβάζπλζε ηνπ εμεπξσπατζκνχ θαη, ελ ηέιεη, ηεο επξσπατθήο 

ελνπνίεζεο. Παξφηη, ινηπφλ, ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ε επίπησζε είλαη ην ζηνηρείν 

πνπ επηθξαηεί, κε ηελ εηζαγσγή, σο επί ην πιείζηνλ, ζεζκψλ θαη πξνηχπσλ απφ ην 

επξσπατθφ επίπεδν ζην εζληθφ, ππάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο, φπνπ παξαηεξείηαη 

ζεκαληηθή δηάδξαζε κε ακθίδξνκεο επηξξνέο (Λάβδαο, 2008: 314-315). 

Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηνπο Bulmer θαη Radaelli (2004: 4)4«Ο 

εμεπξσπατζκφο ζπληζηά κηα δηαδηθαζία δηακφξθσζεο/ θαηαζθεπήο (“construction”), 

δηάρπζεο (“diffusion”) θαη ζεζκνζέηεζεο (“institutionalization”) ηππηθψλ θαη άηππσλ 

θαλφλσλ ("formalandinformalrules”), δηαδηθαζηψλ (“procedures”), παξαδεηγκάησλ 

πνιηηηθήο (“policyparadigms”), ηξφπσλ δξάζεο (“styles”, “waysofdoingthings”), 

θνηλψλ πεπνηζήζεσλ θαη πξνηχπσλ (“sharedbeliefsandnorms”), πνπ αξρηθά 

θαζνξίδνληαη θαη παγηψλνληαη ζηε δηαδηθαζία άζθεζεο πνιηηηθήο ζην επξσπατθφ 

επίπεδν θαη ζηε ζπλέρεηα ελζσκαηψλνληαη ζηε ινγηθή ηεο εγρψξηαο δεκφζηαο 

ζπδήηεζεο (“domestic (nationalandsubnational) discourse”), ησλ πνιηηηθψλ δνκψλ 

(“politicalstructures”) θαη ησλ δεκνζίσλ πνιηηηθψλ (“publicpolicies”) ζην εζληθφ 

επίπεδν». Με βάζε απηφλ ηνλ νξηζκφ αλαδεηθλχνληαη νξηζκέλα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εμεπξσπατζκνχ. Πξψηνλ, φηη είλαη ην απνηέιεζκα δηαθνξεηηθψλ 

ζηαδίσλ πνιηηηθήο, απφ ηε δηακφξθσζε έσο ηελ εθαξκνγή, ζεζκνζέηεζε θαη 

δηάρπζε. Δπίζεο, φηη δελ ζπλίζηαηαη κφλν ζε ηππηθέο κνξθέο άζθεζεο πνιηηηθήο, 

κέζσ λφκσλ γηα παξάδεηγκα, αιιά αθνξά θαη άηππεο, φπσο αμίεο, ηδέεο θαη 

πεπνηζήζεηο. Σέινο, ε δηαδηθαζία επηξξνήο ηεο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ ζηα θξάηε- κέιε 

εκπεξηέρεη ηε δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο ζην επίπεδν ηεο Έλσζεο, θαη θαηφπηλ ηελ 

ελζσκάησζε ηεο ελ ιφγσ πνιηηηθήο ζην εζληθφ επίπεδν. 

Οινθιεξψλνληαο, ν εμεπξσπατζκφο δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηελ 

επξσπατθή νινθιήξσζε, αθνχ ε ηειεπηαία εζηηάδεηαη ζηελ εξκελεία ηεο δηαδηθαζίαο 

ζπγθξφηεζεο ηεο ΔΔ, θαηά ηελ νπνία ηα εζληθά θξάηε εθρσξνχλ ζηαδηαθά 

αξκνδηφηεηεο, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ππεξεζληθψλ ζεζκψλ. Ο εμεπξσπατζκφο, 

σζηφζν, αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη ησλ θξαηψλ- 

κειψλ, πνπ ιακβάλνπλ ρψξα απφ ηε ζηηγκή πνπ ε ΔΔ απνηειεί ήδε έλα 

δηακνξθσκέλν ππεξεζληθφ νηθνδφκεκα, ην νπνίν απνθαζίδεη θαη παξάγεη πνιηηηθέο 
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 .π.  
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πνπ επεξεάδνπλ ηα θξάηε- κέιε(Börzel,2003: 3).5πλεπψο, ν εμεπξσπατζκφο είλαη 

αιιειέλδεηνο κε ηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο πνιηηηθήο απφ ηελ ΔΔ 

(EUpolicymaking), αλ θαη ελλνηνινγηθά δηαθέξνπλ.  

Ζ δηακφξθσζε πνιηηηθήο απφ ηελ ΔΔ είλαη απνηέιεζκα κηαο πνιχπινθεο 

δηαδηθαζίαο δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη πηέζεσλ, θαηά ηελ νπνία επξσπατθνί ζεζκνί, 

εζληθέο θπβεξλήζεηο θαη νκάδεο ζπκθεξφλησλ δηαδξακαηίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν 

(bottomup). Έπεηηα, ηα απνηειέζκαηα ηνπ εμεπξσπατζκνχ ηεο πνιηηηθήο ζην εζληθφ 

επίπεδν (topdown) αλαηξνθνδνηνχλ ηε δηαδηθαζία επαλαδηακφξθσζεο ηεο πνιηηηθήο 

ζην επίπεδν ηεο ΔΔ (Φεξψλαο, 2007: 111). Σν παξαθάησ ζρήκα απνηππψλεη 

παξαζηαηηθά ηε δηαδηθαζία απηή. 

Γιάγπαμμα 1: Ζ πνξεία δηακφξθσζεο ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο. 

 

Πηγή: Börzel,2003: 2. 

Καζνξηζηηθφ ξφιν θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο (bottomup θαη topdown) 

αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη ησλ θξαηψλ- κειψλ δηαδξακαηίδνπλ, πέξα 

απφ ηνπο ππεξεζληθνχο θνξείο (π.ρ. Δπξσπατθή Δπηηξνπή) θαη νη εζληθέο 

θπβεξλήζεηο, αθνχ είλαη απηέο πνπ, είηε ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε πνιηηηθήο θαη 

ηε ιήςε απνθάζεσλ (policy formulation, decision-making) ζην ζηάδην ηνπ uploading 

(ascending stage), ρσξίο βέβαηα απηφ λα ζεκαίλεη φηη είλαη πάληα ζε ζέζε λα 

πξνσζνχλ ηα εγρψξηα ζπκθέξνληα ζηελ επξσπατθή πνιηηηθή αηδέληα, 
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 χκθσλα κε ηελ Börzel (2003: 3), νη ζεσξίεο νινθιήξσζεο είλαη αλεπαξθείο, πξνθεηκέλνπ 

λα εμεγήζνπλ ηηο επηπηψζεηο ηεο ηεο ΔΔ ζηα θξάηε- κέιε. 
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είηεεθαξκφδνπλ (implementation) ηελ επξσπατθή πνιηηηθή ζην ζηάδην ηνπ 

downloading (descending stage)(Börzel,2003:  19). 

Χο εθ ηνχηνπ, ε επξσπατθή πνιηηηθή δηαδηθαζία κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηή σο 

κηα «ακθίδξνκε ζρέζε» (“reciprocal relationship”) κεηαμχ πνιηηηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ (“political negotiations”) ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν. ε 

εζληθφ επίπεδν, νη δξψληεο (“actors”) πηέδνπλ ηηο εζληθέο ηνπο θπβεξλήζεηο λα 

αθνινπζήζνπλ ζε επξσπατθφ επίπεδν πνιηηηθέο πνπ είλαη επλντθέο γηα ηα 

ζπκθέξνληά ηνπο (“favourable to their interests”). ε επξσπατθφ επίπεδν, απ‟ ηελ 

άιιε, νη θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ- κειψλπξνζπαζνχλ λα πξνσζήζνπλ εθείλεο ηηο 

επξσπατθέο πνιηηηθέο πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο εγρψξηεο πηέζεηο (“satisfy domestic 

pressures”), κε παξάιιειε ειαρηζηνπνίεζε ελδερφκελσλ δπζκελψλ ζπλεπεηψλ γηα 

ην εζληθφ επίπεδν. Δλ ηέιεη, νη εζληθέο θπβεξλήζεηο παξνπζηάδνληαη λα ιεηηνπξγνχλ 

σο δηακεζνιαβεηέο κεηαμχ ησλ δχν επηπέδσλ, εζληθνχ θαη επξσπατθνχ(Börzel,2003:  

19). 

 

1.2 Ο εξευρωπαώςμόσ τησ εκπαιδευτικόσ πολιτικόσ: Η 

Ανοιχτό Μϋθοδοσ Συντονιςμού (ΑΜΣ) το μϋςο για την 

ευρωπαώκό ςυνεργαςύα ςτην εκπαύδευςη 

Ο ηξφπνο ζπλεξγαζίαο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο ΔΔ ζηνλ ηνκέα ηεο 

εθπαίδεπζεο βαζίδεηαη ζηελ θνηλή δξάζε ζχκθσλα κε απνθαζηζκέλνπο θαη 

θαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο. ηα πιαίζηα ηεο ηξαηεγηθήο ηεο Ληζαβφλαο, ην Δπξσπατθφ 

πκβνχιην6 δηαηχπσζε ηε ζέζε φηη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ, φιεο νη ελέξγεηεο ζε 

θνηλνηηθφ επίπεδν πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ηα εζληθά ζρέδηα δξάζεο. Έηζη, σο 

δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ- κειψλ γηα ην 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ, πξνζδηνξίζηεθε ε Αλνηθηή Μέζνδνο 

πληνληζκνχ, κε απψηεξν ζηφρν ηε ζχγθιηζε ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ κε βάζε ηνπο 
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Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην θάιεζε ην πκβνχιην Παηδείαο «λα επηδνζεί ζε γεληθφηεξν 

πξνβιεκαηηζκφ ζρεηηθά κε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο κειινληηθνχο ζηφρνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζπζηεκάησλ, επηθεληξσκέλν ζε θνηλά κειήκαηα θαη πξνηεξαηφηεηεο, αιιά ζεβφκελν 

παξάιιεια ηελ εζληθή πνηθηινκνξθία» (Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο Ληζζαβφλαο, 

πκπεξάζκαηα ηεο Πξνεδξίαο, 23-24 Μαξηίνπ, 2000, παξ. 27). 

Βι.http://ec.europa.eu/archives/european-council/index_el.h 

 

http://ec.europa.eu/archives/european-council/index_el.h
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θνηλνχο ζηφρνπο ηεο ΔΔ (Παπαδάθεο, 2006: 99).7 ην πιαίζην απηήο ηεο 

δηαθπβεξλεηηθήο κεζφδνπ, ηα θξάηε κέιε αμηνινγνχληαη απφ άιια θξάηε κέιε 

(«άζθεζε πίεζεο απφ νκφηηκνπο») θαη ε Δπηηξνπή αζθεί κφλν επνπηηθφ ξφιν.8 

Ζ Αλνηρηή Μέζνδνο πληνληζκνχ, ζηεξηδφκελε ζε «νξηδφληηνπο κεραληζκνχο 

δηαθπβέξλεζεο θαη φρη ζηελ θάζεηε επηβνιή κνληέισλ πξνεξρφκελσλ απφ ηελ ΔΔ», 

πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ ππνζηήξημε ησλ θξαηψλ- κειψλ, ψζηε ηα ηειεπηαία λα 

αλαπηχμνπλ ηηο δηθέο ηνπο πνιηηηθέο. Γεδνκέλνπ φηη νη εζληθέο θπβεξλήζεηο 

εκθαλίδνληαλ απξφζπκεο λα εθρσξήζνπλ θνηλσληθέο αξκνδηφηεηεο ζην ππεξεζληθφ 

επίπεδν, ε ΑΜ απνηειεί κηα πξνζπάζεηα ελαξκφληζεο αλάκεζα ζην επξσπατθφ θαη 

ην εζληθφ επίπεδν, ζηε βάζε  κηαο πνιπεπίπεδεο δηεπζέηεζεο, ε νπνία ζεσξήζεθε 

απαξαίηεηε γηα ηελ αλάπηπμε πνιηηηθψλ ζε ηνκείο πνπ άπηνληαη ηεο αξκνδηφηεηαο ησλ 

θξαηψλ- κειψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε εθπαίδεπζε, θη σο εθ ηνχηνπ νη εζληθέο 

λνκνζεζίεο θαη δνκέο δηαθέξνπλ ζεκαληηθά(Φεξψλαο, 2007: 114-115).ηελ 

πεξίπησζε ηεο ΑΜ, επνκέλσο, ε ΔΔ ιεηηνπξγεί σο κέζν ζχγθιηζεο ηδεψλ θαη 

κεηαθνξάο θαιψλ πξαθηηθψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ- κειψλ, νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα 

πξνζαξκφδνληαη ζηηο εζληθέο ηδηαηηεξφηεηεο. 

πσο  γίλεηαη αληηιεπηφ, “ε δηαδηθαζία ηεο Ληζαβφλαο πξνζδηφξηζε ηνλ ρξφλν 

θαη ε ΑΜΣ πξνκήζεπζε ην εξγαιείν πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ”, θαζψο ε εθπαίδεπζε 

θαη ε θαηάξηηζε κεηαηξάπεθαλ ζε θεληξηθά ζεκεία ησλ πνιηηηθψλ ηεο ΔΔ, αθνχ 

ζπλδέζεθαλ άκεζα ηφζν κε ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή, φζν θαη κε ηελ πνιηηηθή 

απαζρφιεζεο, απνθηψληαο ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ, 

φπσο ε αλεξγία, ε θηψρεηα θαη ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο, ζηνηρείν πνπ είλαη εμίζνπ 

εκθαλέο θαη κάιηζηα εληείλεηαη ζηα πιαίζηα ηεο ζηξαηεγηθήο “Δπξψπε 2020”.  
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 Ζ ΑΜ πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο δξάζεηο: 1. Καζνξηζκφ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ γηα 

ηελ Έλσζε, ζπλδπαζκέλσλ κε ζπγθεθξηκέλα ρξνλνδηαγξάκκαηα γηα ηε βξαρππξφζεζκε, 

κεζνπξφζεζκε θαη καθξνπξφζεζκε επίηεπμε  ησλ ζηφρσλ πνπ ζέηνπλ. 2. Καζνξηζκφ, θαηά 

πεξίπησζε, πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ δεηθηψλ θαη ζεκείσλ αλαθνξάο, κε κέηξν ηα θαιχηεξα 

ηνπ θφζκνπ, πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο αλάγθεο δηαθφξσλ θξαηψλ κειψλ θαη ηνκέσλ σο κέζν 

ζχγθξηζεο ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ. 2. Μεηαθνξά απηψλ ησλ επξσπατθψλ θαηεπζπληήξησλ 

γξακκψλ ζηηο εζληθέο θαη πεξηθεξεηαθέο πνιηηηθέο κε ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθψλ ζηφρσλ θαη ηε 

ζέζπηζε κέηξσλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εζληθέο θαη πεξηθεξεηαθέο ηδηνκνξθίεο. 4. Πεξηνδηθή 

παξαθνινχζεζε, αμηνιφγεζε θαη επαλεμέηαζε απφ νκφηηκνπο, ππφ κνξθή αιιεινδηδαθηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ. Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο Ληζαβφλαο, πκπεξάζκαηα ηεο Πξνεδξίαο, 23-24 

Μαξηίνπ, 2000, παξ. 37.  

Βι.http://ec.europa.eu/archives/european-council/index_el.h 

 

8
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/open_method_coordination_el.htm 

http://ec.europa.eu/archives/european-council/index_el.h
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/open_method_coordination_el.htm
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Δπηπξνζζέησο, ε Ληζαβφλα πξνζέδσζε ηδηαίηεξν πεξηερφκελν, ζε 

ζπκβνιηθφ, αιιά θαη πξαγκαηηθφ επίπεδν, ηφζν ζηε δηακφξθσζε ηνπ ιφγνπ, φζν θαη 

ζηηο πνιηηηθέο ηεο ΔΔ (Παζηάο, 2006: 100-101).ε ζπκβνιηθφ επίπεδν, ε εθπαίδεπζε 

κεηαθέξεηαη ζην επίθεληξν ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Ληζαβφλαο, ελψ ε ΑΜ “ηνπνζεηείηαη 

δίπια ζηελ παξαδνζηαθή θνηλνηηθή κέζνδν ζηε δηαδηθαζία ιήςεο ησλ απνθάζεσλ ζην 

ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο”. ε πξαγκαηηθφ επίπεδν, ηψξα, ηα θξάηε- κέιε ζπκθψλεζαλ 

λα πξνσζήζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο απφ θνηλνχ κε ηελ Δπηηξνπή. Ζ ζέζπηζε ηεο ΑΜ 

απνηειεί κηα ραξαθηεξηζηηθή παξέκβαζε ζην πεδίν ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ, κε ζθνπφ 

ηνλ έιεγρν ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

ζχγθιηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ (Παζηάο, 2006: 101). Ο ξφινο απηφο ηεο 

ΑΜ είλαη ηδηαίηεξα έθδεινο θαη ζηε ζηξαηεγηθή “Δπξψπε 2020”. 

Παξά, ινηπφλ, ηελ απνπζία πνιηηηθήο βνχιεζεο απφ ηα θξάηε γηα εθαξκνγή 

κηαο θνηλήο λνκνζεζίαο γηα ηελ εθπαίδεπζε, ππάξρεη ε δηάζεζε γηα ζπλεξγαζία πξνο 

έλαλ θνηλφ ζηφρν, γεγνλφο πνπ έγηλε μεθάζαξν θαη θαηά ηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε γηα 

ην Δπξσπατθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ, θαηά ηελ νπνία νη εκπιεθφκελνη θνξείο 

νδεγήζεθαλ ζε έλα consensus ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία ελφο θνηλνχ εξγαιείνπ 

κεηάθξαζεο ησλ πξνζφλησλ.Έηζη, ν βαζηθφο ζηφρνο ήηαλ λα νξγαλσζεί κηα 

δηαδηθαζία απφθηεζεο γλψζεο ζε επξσπατθφ επίπεδν, κε ηελ πξννπηηθή λα 

ιεηηνπξγήζεη ελζαξξπληηθά, ψζηε ηα θξάηε- κέιε λα βνεζεζνχλ θαηά ηε δηακφξθσζε 

ησλ εζληθψλ πιαηζίσλ πξνζφλησλ.  

Ζ άζθεζε εζληθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, ζπλεπψο, δέρεηαη πιένλ 

ηζρπξφηεξεο -απ‟ φ,ηη ζην παξειζφλ- πηέζεηο γηα αλαδφκεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζπζηεκάησλ, θαζψο νη πξσηνβνπιίεο ηεο ΔΔ ππεξβαίλνπλ ζπρλά ηα αληίζηνηρα 

εθπαηδεπηηθά ελδηαθέξνληα ησλ θξαηψλ- κειψλ, ελψ ν εθπαηδεπηηθφο ηεο ιφγνο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πνιηηηθή ηεο «ζπγθιίλνπζαο ζηνρνζέηεζεο», αζθψληαο 

θαηαιπηηθή επίδξαζε ζηε δηακφξθσζε ηεο εζληθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, αθνχ ε 

ηειεπηαία πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο, ηνπο νπνίνπο θαιείηαη λα 

πινπνηήζεη ζε θαζνξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα (Εκαο, 2007: 23). 

 

Οη βέιηηζηεο πξαθηηθέο θαη νη θνηλνί ζηφρνη δελ έρνπλ απφ λνκηθή άπνςε 

δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα γηα ηα θξάηε- κέιε. Παξ‟ φια απηά, πξνεηνηκάδνπλ θαηά θάπνην 

ηξφπν ην έδαθνο γηα ηελ πηνζέηεζε ζπγθεθξηκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ θαηεπζχλζεσλ θαη 

απνθάζεσλ, ζπκβάιινληαο κε ηνλ ηξφπν απηφλ ζηε λνκηκνπνίεζε ηεο φιεο 

δηαδηθαζίαο, αθνχ ηεο πξνζδίδνπλ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο «εζεινχζηαο» ζπκκεηνρήο. 

Έηζη, ε ΑΜ κεηαηξέπεηαη νπζηαζηηθά ζε «ήπην δίθαην» (softlaw), πξνσζψληαο ηε 

ζπλεξγαζία ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, ρσξίο λ‟ απεηιείηαη –εκθαλψο ηνπιάρηζηνλ- ε 
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εζληθή θπξηαξρία.«Σηελ νπζία νηθνδνκείηαη κηα εληαία βάζε θαλνληζηηθήο πθήο ππφ ην 

πλεχκα ζπλαηλεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, πνπ δίλεη ην έλαπζκα ζηα θξάηε- κέιε γηα ηελ 

αλάιεςε θνηλήο δξάζεο, πινπνηψληαο ην πνιηηηθφ δφγκα ελφηεηα κέζα ζηελ 

πνηθηινκνξθία»(Εκαο, 2007: 94). 
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2. Ιςτορικό Αναςκόπηςη: Η Ευρωπαώκό Εκπαιδευτικό 

Πολιτικό από την ΕΟΚ ςτην ΕΕ με ϋμφαςη ςτη Δια Βύου Μϊθηςη 

 

Οη άμνλεο γχξσ απφ ηνπο νπνίνπο πεξηζηξέθεηαη ε «αηδέληα» ηεο Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο είλαη θαηαξρήλ ε απαζρνιεζηκφηεηα, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ε 

πξνζαξκνζηηθφηεηα. Ζ ζπξξίθλσζε ησλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο, ε καθξνρξφληα 

αλεξγία θαη ε αχμεζε ηεο εκηαπαζρφιεζεο ζπλζέηνπλ –κεηαμχ άιισλ- ην λέν 

πεξηβάιινλ ηεο επέιηθηεο αγνξάο εξγαζίαο, πνπ επηηάζζεη πςειή εμεηδίθεπζε, 

ζπλερή κάζεζε ζε κεηαβαιιφκελα πεξηβάιινληα θαη εξγαζηαθή επειημία. Χο εθ 

ηνχηνπ, ζηα πξνηάγκαηα ηνπ επξσπατθνχ –θαη φρη κφλν- εθπαηδεπηηθνχ ιφγνπ, θαη 

αθφκε πεξηζζφηεξν ζηα πξνηάγκαηα ηνπ Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ Πξνζφλησλ, 

πεξηιακβάλνληαη έλλνηεο, φπσο νη «δεμηφηεηεο», νη «ηθαλφηεηεο», ε «θαηάξηηζε», ε 

«πηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο», ηα «πξνζφληα» θαη ε «παξαγσγηθφηεηα». 

Έλαο ηφζν επξχο θαη νπδεηεξνθαλήο νξηζκφο, αιιά θαη κηα ηφζν αλνηρηή 

αηδέληα δξάζεο, φπσο απηή ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαζηζηά επηηαθηηθή ηελ 

αλαδήηεζε ησλ νπζηαζηηθψλ πξνηαγκάησλ ηεο, θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηά 

«επεξεάδνπλ ή θαη πξννηθνλνκνχλ ηηο αλαπηπζζφκελεο δξάζεηο, αιιά θαη αλακέλεηαη 

λα επεξεάζνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο δνκέο θαη ηηο δνκέο απαζρφιεζεο» (Γξάβαξεο- 

Παπαδάθεο, 2003).9 

 

2.1 Η εκπαιδευτικό πολιτικό πριν τη Συνθόκη του 

Μϊαςτριχτ 

 

Πξηλ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 δελ ππήξρε, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ απφ ηα θξάηε- 

κέιε γηα κηα θνηλή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. ηε ζπλέρεηα, σζηφζν, ε Έλσζε ζηξάθεθε 

θαη ζηελ εθπαίδεπζε, αθνχ ζεσξήζεθε έλα κέζν επίιπζεο νξηζκέλσλ θαίξησλ 

πξνβιεκάησλ. Χο εθ ηνχηνπ, ηε δεθαεηία ηνπ 1970 ηα θξάηε νδεγήζεθαλ ζηε 

ζπλεξγαζία, ζπληνλίδνληαο αξρηθά ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο πνιηηηθέο θαη θαηφπηλ θαη ηηο 

εθπαηδεπηηθέο.  

                                                           
9
Γηαζέζηκν ζην: 

http://www.eriande.elemedu.upatras.gr/eriande/synedria/synedrio2/praktika/gravaris.htm 

http://www.eriande.elemedu.upatras.gr/eriande/synedria/synedrio2/praktika/gravaris.htm
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Σε δεθαεηία ηνπ 1980, κε ηηο εμειίμεηο ζηνλ ρψξν ηεο ηερλνινγίαο, θαηεβιήζε 

κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα γηα ηελ αλάπηπμε θνηλψλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ, θαζψο 

επίζεο θαη γηα κηα θνηλή πνιηηηθή Γηα Βίνπ Μάζεζεο, αθνχ ε ηειεπηαία απνηειεί κηα 

εθπαηδεπηηθή απάληεζε ζηηο αλάγθεο ηνπ ζχγρξνλνπ κεηαβαιιφκελνπ θφζκνπ. 

Παξφηη, ινηπφλ, νη πεξηζζφηεξεο πηπρέο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηελ ΔΔ ηεινχλ 

αθφκε ππφ ηνλ έιεγρν ησλ θξαηψλ- κειψλ, ε πηνζέηεζε ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο ζε 

ππεξ-εζληθφ επίπεδν θαηαδεηθλχεη φηη ηα θξάηε- κέιε έρνπλ επίγλσζε ησλ αιιαγψλ 

ζηελ πνιηηηθή νηθνλνκία ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ, θαζψο επίζεο θαη ηεο αλάγθεο γηα 

κηα κνξθή εθπαίδεπζεο πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

ηεο Δπξψπεο (Murphy, 2005: 128-129). 

Αλαιπηηθφηεξα, ε εθπαίδεπζε δελ ήηαλ αλάκεζα ζηνπο ηνκείο πνπ 

απνηέιεζαλ ηε βάζε ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο, αθνχ κε ηελ θαζηέξσζε ηεο 

ΔΟΚ (1957), ν ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο απνηέιεζε ηνλ θχξην ζηφρν ηεο επξσπατθήο 

πνιηηηθήο (ηάθαξεο, 2006: 25). Παξά, φκσο, ηελ ειιηπή επξσπατθή 

δξαζηεξηνπνίεζε αλαθνξηθά κε ηα εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα, ε ζπλζήθε ηεο Ρψκεο 

εκπεξηείρε νξηζκέλεο δηαηάμεηο ζηηο νπνίεο βαζίζηεθαλ νη κεηέπεηηα επξσπατθέο 

εθπαηδεπηηθέο πξσηνβνπιίεο. Απφ ηα ζρεηηθά άξζξα,10 μερσξίδεη ην άξζξν 57, κε ην 

νπνίν πξνβιέπεηαη ε έθδνζε Οδεγηψλ γηα ηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε δηπισκάησλ θαη 

ηίηισλ επαγγεικαηηθήο εηδίθεπζεο (ηάθαξεο, 2006: 31).Πξφθεηηαη γηα έλα 

θαζνξηζηηθφ ζεκείν ζηελ επξσπατθή πνιηηηθή πνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

αλαγλψξηζεο ησλ πξνζφλησλ πνπ έρνπλ απνθηεζεί ζε θξάηνο- κέινο ηεο 

Κνηλφηεηαο. Πξάγκαηη, αθνινχζεζαλ ζρεηηθέο Οδεγίεο (48/1989/ΔΟΚ, 

36/2005/ΔΚ)11γηα ην ελ ιφγσ δήηεκα, πνπ θξίζεθαλ θαηαιπηηθέο γηα ηελ εμέιημε ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο αλαγλψξηζεο. 
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ην άξζξν 56, γίλεηαη ιφγνο γηα νηθνλνκηθή ζπκβνιή ηεο Κνηλφηεηαο ζηελ επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε θαη επαλεθπαίδεπζε εθείλσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ θξαηψλ- κειψλ πνπ ζα 

αλαγθάδνληαλ λ‟ αιιάμνπλ εξγαζία, εμαηηίαο ηεο κείσζεο ησλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο, πνπ 

δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ησλ λέσλ κεζφδσλ νξγάλσζεο 

ηεο παξαγσγήο (Εκαο, 2007: 72). Δπίζεο, κε ην άξζξν 48 νξίδεηαη φηη, ζηα πιαίζηα ηεο 

ειεχζεξεο κεηαθίλεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Κνηλφηεηαο, πξνβιέπεηαη ε 

δηαζθάιηζε ηεο θαηάιιειεο εθπαίδεπζεο γηα ηα παηδηά ηνπο ζηε ρψξα ππνδνρήο, ελψ κε ην 

άξζξν 118 πξνσζείηαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θξαηψλ- κειψλ ζε ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε (ηάθαξεο, 2006: 31).  

11
 Οδηγία 48/1989 ΕΟΚ, διαθζσιμη στο: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31989L0048&rid=3 και Οδηγία 36/2005, διαθζσιμη στο:http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0036&rid=1 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31989L0048&rid=3
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31989L0048&rid=3
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0036&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0036&rid=1
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πσο γίλεηαη αληηιεπηφ, αξθεηά λσξίο δφζεθε έκθαζε ζηελ επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε, ηελ επαλεθπαίδεπζε, ηελ θηλεηηθφηεηα θαη ηελ αλάγθε γηα αλαγλψξηζε ησλ 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ, ηνκείο πνπ ζηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ απνηέιεζαλ 

βαζηθνχο ππιψλεο ζεκειίσζεο ηεο επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

(Παπαδάθεο, Μπνπδάθεο, Παλδήο, 2010: 247). Ζ έκθαζε απηή θαηαλνείηαη αλ ιεθζεί 

ππφςε φηη ε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ζεσξείηαη γηα ηελ Κνηλφηεηα βαζηθή 

ζπληζηψζα ηεο ζπγθξφηεζεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ελψ ε αλαγλψξηζε ησλ 

πξνζφλησλ αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ.  

Ζ Γηα Βίνπ Μάζεζε, επνκέλσο, δελ απνηειεί έλα θαηλνχξην θαηλφκελν. 

Απελαληίαο, νη απαξρέο ηεο εληνπίδνληαη ζηε δεθαεηία ηνπ ‟50 θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

ζηελ επξέσο δηαδεδνκέλε ζεσξία ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ.12 Γεληθφηεξα, θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ δεθαεηηψλ 1950 θαη 1960 ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή δηαθξίλεηαη απφ κηα 

«ινγηθή» ζχλδεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηε βηνκεραληθή παξαγσγή. Ζ 

πνιηηηθή ζρεδηαζκνχ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ζπληζηψληαο ηε βαζηθή απνζηνιή ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζεζκνχ ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν, απνηειεί ην κέζν γηα ηελ επηδίσμε ηφζν 

ηεο πιήξνπο απαζρφιεζεο, φζν θαη ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο(Γξάβαξεο, 2005: 

28-29). 

ηε ζπλέρεηα, ηε δεθαεηία ηνπ 1970, θαη εηδηθά κεηά ηε δεχηεξε πεηξειατθή 

θξίζε (1977-1978), ε νπνία είρε κεγάιεο επηπηψζεηο γηα ηηο νηθνλνκίεο ησλ 

επξσπατθψλ ρσξψλ, μεθίλεζαλ νη πξνζπάζεηεο γηα ζπληνληζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πνιηηηθψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ (Murphy, 2005: 122). Σελ πεξίνδν απηή, 

ππήξμε δξαζηεξηνπνίεζε ζηελ θαηεχζπλζε ηεο θαηάξηηζεο, θαζψο «ε δηεζλνπνίεζε 

ηεο νηθνλνκίαο θαη ε αχμεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ αληαγσληζκνχ [...] νδήγεζαλ ζηελ 

αχμεζε ηεο αλεξγίαο», γεγνλφο πνπ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο 

γηα επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ ελειίθσλ. Ζ απεηιή πνπ ππέζηεζαλ ηα θξάηε- κέιε 

ζε νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ επίπεδν, ηα νδήγεζε ζηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ηε 

                                                                                                                                                                      
 

12
χκθσλα κε ηνλ Παπαδάθε (2006: 41), ε Γηα Βίνπ Μάζεζε βαζίδεηαη ζηνλ «ζπλδπαζκφ ησλ 

ζεσξηψλ ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ (επέλδπζε ζηνλ άλζξσπν) θαη ηεο πξφζεζεο επξείαο 

αλαδηαλνκήο ηνπ θνηλσληθνχ αγαζνχ ηεο παηδείαο (αληηζηαζκηζηηθή πξννπηηθή), κέζσ ηεο 

δφκεζεο ελφο ελαιιαθηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο «δεχηεξεο επθαηξίαο» (εηδηθά ζηηο 

ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο)».ήκεξα ε Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζε ιακβάλεηαη ππφςε σο έλα «πιαίζην 

πνιηηηθψλ θαη δξάζεσλ (εληφο θαη εθηφο ηνπ επίζεκνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο), πνπ 

απνζθνπνχλ ζηελ παξνρή «πνιιαπιψλ επθαηξηψλ κάζεζεο», ζε «φινπο ηνπο πνιίηεο», κε 

«δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο», απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο/ ηδξχκαηα». 
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Γηα Βίνπ Μάζεζε (Παπαδάθεο, Μπνπδάθεο, Παλδήο, 2010: 248-250), εθρσξψληαο 

νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο αξκνδηφηεηεο ζηελ Κνηλφηεηα.13 

Μέρξη ην 1986, κηα ζεηξά πκπεξαζκάησλ θαη Φεθηζκάησλ ηνπ πκβνπιίνπ 

Παηδείαο αθνξνχζαλ ηελ θηλεηηθφηεηα, αιιά θαη ζέκαηα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο 

θαη κεηάβαζεο ησλ λέσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, (ηάθαξεο, 2006: 37-38). ηε ινγηθή 

απηή έιαβαλ ρψξα πνιιά θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα, ηα νπνία απνηππψλνπλ ηελ 

επξσπατθή δξάζε ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο. Σν ελδηαθέξνλ 

επηθεληξσλφηαλ ζηε δεκηνπξγία κηαο θνπιηνχξαο ζπλεξγαζίαο ζε επξσπατθφ 

επίπεδν, αιιά θαη ζηελ πξνψζεζε -ζε εζεινληηθή βάζε θπζηθά- πνιηηηθήο γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ θνξέσλ ηεο εθπαίδεπζεο, κε ηελ πξννπηηθή λα 

απμεζεί θαη ε θηλεηηθφηεηα ησλ κειινληηθά εξγαδνκέλσλ. Θα κπνξνχζε λα εηπσζεί 

φηη ηελ πεξίνδν απηή ε επξσπατθή ζπλεξγαζία αξρίδεη ζηγά ζηγά λα εδξαηψλεηαη 

(ηάθαξεο, 2006: 39-41).  

πκπεξαζκαηηθά, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ν εθπαηδεπηηθφο 

ιφγνο απέθηεζε ζηαδηαθά ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε ράξαμε ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο, 

εμαηηίαο ησλ αιιαγψλ πνπ παξαηεξήζεθαλ ζην δηεζλέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, αιιά 

θαη ζηηο ζρέζεηο εξγαζίαο θαη παξαγσγήο. ‟ απηφ ην θιίκα, ε θνηλνηηθή πνιηηηθή ηεο 

ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, αιιά θαη ε επξσπατθή εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή γεληθφηεξα, αλαβαζκίζηεθαλ αηζζεηά απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 

(Παπαδάθεο, Μπνπδάθεο, Παλδήο, 2010: 251-252).14 

 

2.2 Η εκπαιδευτικό πολιτικό μετϊ τη Συνθόκη του 

Μϊαςτριχτ 

 

Μπξνζηά ζηηο ζχγρξνλεο παγθφζκηεο πξνθιήζεηο, ινηπφλ, ηα θξάηε-κέιε ηεο 

ΔΔ παξέκεηλαλ πξνζεισκέλα ζηελ θαηεχζπλζε ηνπ ζηφρνπ ηεο επξσπατθήο 

ελνπνίεζεο, αθνινπζψληαο ηελ θνηλή γξακκή πιεχζεο ηεο Έλσζεο ζε θαίξηεο 

πνιηηηθέο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε εθπαίδεπζε.Ζ δεθαεηία ηνπ 1990 ππήξμε ε πιένλ 

θαζνξηζηηθή γηα ηελ πνξεία ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, αθνχ κε ηε πλζήθε ηνπ 

Μάαζηξηρη επηηεχρζεθε «ε λνκηθή αλαβάζκηζε ηεο επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο 
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 Αλαιπηηθφηεξα βι. Murphy, 2005: 123-126. 

 

14
  Βι. επίζεο Murphy, 2005: 116-117 



[29] 
 

πνιηηηθήο», πνπ έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηελ ΔΔ λα δξαζηεξηνπνηείηαη ζε ζέκαηα 

εθπαίδεπζεο (Εκαο, 2007: 80). 

Πξηλ ην 1992 ε ΔΚ δελ δηέζεηε θακία λνκνζεηηθή εμνπζία αλαθνξηθά κε ηελ 

εθπαίδεπζε,15 ελψ ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή απνηεινχζε απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα 

ησλ θξαηψλ- κειψλ.16 Με ηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη (1993), φκσο, ε θαηάζηαζε 

άιιαμε.17 Παξφηη ε επζχλε γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε παξέκεηλε ζηελ 

αξκνδηφηεηα ησλ θξαηψλ, εηέζεζαλ νξηζκέλνη θνηλνί ζηφρνη, ηνπο νπνίνπο ε Έλσζε 

ήηαλ ππνρξεσκέλε λα πξνσζήζεη ζε ππεξεζληθή βάζε (Παπαδάθεο, Μπνπδάθεο, 

Παλδήο, 2010: 252). Δπηπιένλ, εηζήρζεζαλ νξηζκέλα θαηλνχξηα ραξαθηεξηζηηθά 

φζνλ αθνξά ηελ επξσπατθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, ε νπνία απνξξέεη πιένλ επζέσο 

απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πλζήθεο.18 Έηζη, ε επξσπατθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή απνθηά 

έλα κφληκν, πεξηζζφηεξν ζθαηξηθφ θαη ζπλεθηηθφ ραξαθηήξα (Σζανχζεο, 1998: 11). 

                                                           
 

15
 Ζ πλζήθε ηεο Ρψκεο ππνγξάκκηδε ην ξφιν ηεο Κνηλφηεηαο ζηελ εθαξκνγή ησλ 

πξσηνβνπιηψλ κφλν γηα ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε. Με ηε ζπγθεθξηκέλε πλζήθε, ε 

θνηλνηηθή πνιηηηθή γηα ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε πήξε ηε κνξθή νδεγηψλ, θη έηζη 

ηνπνζεηήζεθε ππφ ηε κεξηθή αξκνδηφηεηα ηεο ΔΚ. Ζ εμέιημε απηή ήηαλ ινγηθή, αθνχ ε 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ζπλδέζεθε άκεζα κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Σν δήηεκα, σζηφζν, 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ ξφινπ ηεο ζηελ επξσπατθή νινθιήξσζε ήηαλ ιηγφηεξν θαζνξηζηηθφ 

(Murphy, 2005: 114-115). 

 

16
«Οη λφκνη ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηα δεηήκαηα πνπ ηελ αθνξνχλ πξνο ην παξφλ δελ εκπίπηνπλ 

ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο ΔΚ, αιιά παξακέλνπλ...δεηήκαηα εζληθήο αξκνδηφηεηαο» (Murphy, 

2005: 115). 

 

17
 Σα ζεκαληηθφηεξα άξζξα ηεο πλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη είλαη ηα άξζξα 126 θαη 127, γηα ηελ 

πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη γηα ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε αληίζηνηρα (Murphy, 2005: 

114). 

 

18
 χκθσλα κε ην άξζξν 126 ηεο πλζΔΔ (άξζξν 165 ηεο ΛΔΔ), «ε Κνηλφηεηα ζπκβάιιεη 

ζηελ αλάπηπμε παηδείαο πςεινχ επηπέδνπ, ελζαξξχλνληαο ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ- κειψλ θαη, εάλ απηφ απαηηείηαη, ππνζηεξίδνληαο θαη ζπκπιεξψλνληαο ηε δξάζε 

ηνπο, ζεβφκελε ηαπηφρξνλα πιήξσο ηελ αξκνδηφηεηα ησλ θξαηψλ- κειψλ γηα ην πεξηερφκελν 

ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ηελ πνιηηηζηηθή 

θαη γισζζηθή ηνπο πνιπκνξθία», ελψ ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 (άξζξν 166 ηεο ΛΔΔ) «ε 

Κνηλφηεηα εθαξκφδεη πνιηηηθή επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, ε νπνία ζηεξίδεη θαη 

ζπκπιεξψλεη ηηο δξάζεηο ησλ θξαηψλ- κειψλ, ζεβφκελε ηαπηφρξνλα πιήξσο ηελ 

αξκνδηφηεηα ησλ θξαηψλ- κειψλ γηα ην πεξηερφκελν θαη ηελ νξγάλσζε ηεο επαγγεικαηηθήο 



[30] 
 

Με ηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη ε Γηα Βίνπ Μάζεζε απνηέιεζε πξνηεξαηφηεηα 

ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ, αθνχ ιφγσ ηνπ επηηαρπλφκελνπ ξπζκνχ 

αιιαγήο ζηε βηνκεραλία, ππήξρε ε αλάγθε γηα κεγαιχηεξε πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη 

θηλεηηθφηεηα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο 

επξσπατθήο βηνκεραλίαο ζηηο παγθφζκηεο αγνξέο (Murphy, 2005: 117).19  Δπίζεο, 

αλαγθαία θαηέζηε θαη ε επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο αλαληηζηνηρίαο δεμηνηήησλ 

κεηαμχ εθπαίδεπζεο θαη αγνξάο εξγαζίαο, αιιά θαη ε αληηκεηψπηζε ηεο 

αλειαζηηθφηεηαο ησλ παξαδνζηαθψλ ζπζηεκάησλ κάζεζεο πνπ δελ επλννχζαλ ηηο 

επξσπατθέο νηθνλνκίεο. Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, κηα θνηλή ζηξαηεγηθή γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ έκνηαδε αλαπφθεπθηε. Έηζη, επειέγε ε Γηα Βίνπ 

Μάζεζε, ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη εθεμήο σο «νκπξέια» ησλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο (Παπαδάθεο, 2006). 

Σν 1993 δεκνζηεχεηαη ε Λεπθή Βίβινο γηα ηελ «Αλάπηπμε, Αληαγσληζηηθφηεηα, 

Απαζρφιεζε», πνπ ζπλέδεζε ξεηά ηελ εθπαίδεπζε κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ελψ 

ην 1995 αθνινπζεί ε Λεπθή Βίβινο κε ηίηιν «Γηδαζθαιία θαη Μάζεζε: Πξνο ηελ 

Κνηλσλία ηεο Γλψζεο», έλα απφ ηα πην θαζνξηζηηθά θείκελα γηα ηελ επξσπατθή 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, κε ην νπνίν ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή «εγθαηληάδεη έλα 

εθηεηακέλν κεηαξξπζκηζηηθφ εγρείξεκα», πνπ αλαδηαηάζζεη ηε ζρέζε εθπαίδεπζεο, 

θαηάξηηζεο θαη απαζρφιεζεο, κε κείδνλα παξάκεηξν ηελ έκθαζε ζηηο δεμηφηεηεο. Καη 

ηα δχν θείκελα ηφληδαλ ηελ αλάγθε γηα Γηα Βίνπ Μάζεζε.20 Σελ επφκελε ρξνληά 

(1996), ζηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα πξνψζεζε 

ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο, εηζήρζε ην Δπξσπατθφ Έηνο Γηα Βίνπ Μάζεζεο, 

                                                                                                                                                                      
εθπαίδεπζεο (Σζανχζεο, 1998, 27-28, Μνχζεο, 2013: 244). Γηα κηα θξηηηθή πξνζέγγηζε ησλ 

άξζξσλ βι. Εκα, 2007: 80-87. 

 

19
«Μφλν εθείλνη πνπ κπνξνχλ λα ζπκβαδίζνπλ κε ηηο ηαρχηαηεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, πνπ 

μέξνπλ αξθεηέο μέλεο γιψζζεο θαη είλαη πξφζπκνη λα ζπλερίζνπλ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο ζα 

δηαζθαιίζνπλ κηα δνπιεηά, θαζψο θαη ηηο επθαηξίεο λα βειηηψζνπλ ηε δσή ηνπο 

καθξνπξφζεζκα» (Murphy, 2005: 117). 

 

20
ηελ παγθφζκηα θνηλσλία ηεο γλψζεο ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ πξφζθηεζε βαζηθψλ 

γλψζεσλ θαη ζηελ αλάπηπμε γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ, «νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα 

απνδεηρζνχλ θαζνξηζηηθέο γηα ηελεπίηεπμε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, γηα ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηε ζπζζψξεπζε ηνπ πινχηνπ, αιιά θαη γηα ηελ εζληθή θαη παγθφζκηα 

επεκεξία» (Καδακίαο, 2005: 97). 

 



[31] 
 

θαζηεξψλνληαο ηε Γηα Βίνπ Μάζεζε σο εζηηαθφ ζεκείν ηεο πνιηηηθήο εθπαίδεπζεο 

θαη θαηάξηηζεο ζηελ ΔΔ (Παπαδάθεο, 2006: 65).21 

Δλ ζπλερεία, ζην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο Ληζαβφλαο (2000) εηέζε ν κείδνλ 

ζηξαηεγηθφο ζηφρνο γηα ηε δεθαεηία 2000-2010, ήηνη ε δεκηνπξγία “ηεο πιένλ 

αληαγσληζηηθήο θαη δπλακηθφηεξεο νηθνλνκίαο ηεο γλψζεο παγθνζκίσο”. 

Παξάιιεια,κε ηε ηξαηεγηθή ηεο Ληζαβφλαο μεθίλεζε θαη ην Πξφγξακκα 

«Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε 2010», ην νπνίν απνηέιεζε ην λέν πιαίζην αλάπηπμεο 

ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε θαη ηε Γηα βίνπ 

Μάζεζε, θαζψο θαη γηα ηε δηαρείξηζε αλζξψπηλσλ πφξσλ, ελψ ηαπηίζηεθε θαη κε έλα 

ππφδεηγκα ζρεδηαζκνχ θαη παξαγσγήο πνιηηηθήο (Παπαδάθεο, Μπνπδάθεο, Παλδήο, 

2010: 257). Καζνξηζηηθή εμέιημε, ζπλεπψο, ε νπνία δηαπλέεη ηελ ελ ιφγσ ζηξαηεγηθή, 

αιιά θαη ηε δηάδνρφ ηεο, “Δπξψπε 2020”, είλαη ε κεηάβαζε ζε κηα νηθνλνκία θαη ζε 

κηα θνηλσλία βαζηζκέλεο ζηε γλψζε (Παζηάο, 2006: 32).  

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ παξαπάλσ ζηφρνπ ε εθπαίδεπζε θαη ε θαηάξηηζε 

ζεσξήζεθαλ απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο. Δηδηθφηεξα, αλαγλσξίζηεθε ε ζπκβνιή ηεο 

εθπαίδεπζεο ζηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ, ελψ ηφζν ε εθπαίδεπζε, φζν θαη ε θαηάξηηζε ζπλδέζεθαλ κε ηελ 

αλάπηπμε ησλ αλαγθαίσλ δεμηνηήησλ γηα ηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο (Παζηάο, 

2006: 34). Ζ ζηνρεπκέλε κάιηζηα δξάζε πξνο απηά ηα πεδία ζπλίζηαην ζηελ παξνρή 

επθαηξηψλ ζηνπο ελ δπλάκεη ή ελεξγεία εξγαδφκελνπο γηα κηα πςειήο πνηφηεηαο Γηα 

Βίνπ Μάζεζε θαη ζηε δηαζθάιηζε ηεο απαξαίηεηεο επειημίαο θαη 

πξνζαξκνζηηθφηεηαο, γηα ηελ αληαπφθξηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ζηηο 

αλάγθεο ηεο κεηαβηνκεραληθήο νηθνλνκίαο (Παπαδάθεο, 2006: 97). 
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Βι. επίζεοMurphy, 2005: 117 



[32] 
 

            3. Οι πολιτικϋσ εκπαύδευςησ και κατϊρτιςησκαι η 

αγορϊ εργαςύασ ςτην Ευρώπη: Οι προκλόςεισ του μϋλλοντοσ 

 

ε κηα Δπξψπε πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηαρείεο ηερλνινγηθέο θαη νηθνλνκηθέο 

αιιαγέο, πνπ επηθέξνπλ ηελ νινέλα θαη ηαρχηεξε «απαμίσζε» ησλ γλψζεσλ, αιιά 

θαη απφ έληνλε δεκνγξαθηθή γήξαλζε πιεζπζκνχ,22 ε Γηα Βίνπ Μάζεζε έρεη 

θαηαζηεί αλαγθαηφηεηα. Ζ ζπλερήο αλαλέσζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ησλ 

πνιηηψλ θξίλεηαη θαζνξηζηηθή γηα ηελαληαγσληζηηθφηεηα ηεο ΔΔ ζην δηεζλέο 

νηθνλνκηθφ ζηεξέσκα.23 

Χζηφζν, δεδνκέλνπ φηη ε Δπξψπε ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιε πνιπκνξθία 

ζηα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ε Γηα Βίνπ Μάζεζε δπζρεξαίλεηαη, 

εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θνξέσλ παξνρήο θαη 

ησλ αξκφδησλ αξρψλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο. Οη ελ 

ιφγσ πεξηνξηζκνί εκπνδίδνπλ ηνπο πνιίηεολα ζπλδπάδνπλ πξνζφληα πνπ απνθηνχλ 

ζε δηαθνξεηηθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, ιεηηνπξγψληαο αλαζηαιηηθά ζηε κεηαθίλεζε 

ηνπο ζην εζσηεξηθφ ηεο επξσπατθήο αγνξάο εξγαζίαο, ππνλνκεχνληαο,έηζη, ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Έλσζεο.  

 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ελ ιφγσ πξνβιήκαηνο θαη κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε 

ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο, ε ΔΔ δξαζηεξηνπνηήζεθε πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

αλαγλψξηζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ πνπ απνθηψληαη ζε θξάηε- κέιε ηεο 

Έλσζεο, ελψ γηα ηελ επθνιφηεξε θαη δηαθαλέζηεξε ζχγθξηζε απηψλ, πξνρψξεζε 

ζηελ αλάπηπμε πνιιψλ ζρεηηθψλ εξγαιείσλ θαη ην 2008 ζηε δεκηνπξγία ηνπ 

                                                           
22

Με ηελ θαηάξγεζε ησλ κέηξσλ πξφσξεο ζπληαμηνδφηεζεο, αλαδχεηαη απμεκέλε αλάγθε 

επηκφξθσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη αλέξγσλ ειηθίαο άλσ ησλ 50 εηψλ. 

 

23
 Ζ ζεκαληηθφηεξε κεηαβνιή πνπ έρεη επέιζεη ζηνλ ρψξν ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 

αθνξά ηνλ θεληξηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη πιένλ ε γλψζε ζην πιαίζην ηνπ δηεζλνχο 

νηθνλνκηθνχ αληαγσληζκνχ, φπνπ θπξίαξρε ζέζε θαηέρεη εθείλνο πνπ παξάγεη θαηλνηφκν 

γλψζε θαη ειέγρεη ηελ επεμεξγαζία, δηαλνκή, δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζή ηεο. Ζ γλψζε 

απνηειεί, κε άιια ιφγηα, θηλεηήξηα δχλακε γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη πξφνδν, θαζψο 

πιένλ ν αληαγσληζκφο εζηηάδεηαη πεξηζζφηεξν ζηε ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ, παξά ζηελ 

θαηαζθεπή θαη θαηνρή πιηθψλ αγαζψλ (Εκαο, 2007: 10). 

 



[33] 
 

Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ Πξνζφλησλ, ην νπνίν ζπλνδεχηεθε απφ ηε ξαγδαία αλάπηπμε  

Δζληθψλ Πιαηζίσλ Πξνζφλησλ (NQF) ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε.24 

 

3.1 Η οικονομικό κρύςη και οι  προοπτικϋσ εκπαύδευςησ και 

απαςχόληςησ 

 

Ζ εθπαίδεπζε ζεσξείηαη ζεκειηψδεο παξάγνληαο γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

νηθνλνκηθήο επεκεξίαο ηεο Δπξψπεο, ψζηε λα θαηαζηεί ε πην αληαγσληζηηθή θαη 

δπλακηθή νηθνλνκία ζηνλ θφζκν, βαζηζκέλε ζηε γλψζε θαη ηθαλή λα δηαηεξήζεη ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε κε πεξηζζφηεξεο θαη θαιχηεξεο επαγγεικαηηθέο επθαηξίεο θαη 

επξχηεξε θνηλσληθή ζπλνρή.  

Ήδε απφ ην 2000, φπσο πξναλαθέξζεθε, ζηε Ληζαβφλα, ε Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή έζεηε ηνπο θηιφδνμνπο ζηφρνπο πνπ κε νξίδνληα ην 2010 ζα νδεγνχζαλ 

ηελ Δπξψπε ζε πξσηφγλσξα επίπεδα επεκεξίαο, νηθνλνκηθή αλάπηπμε, 

παξαγσγηθφηεηα, απαζρφιεζε, ελίζρπζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ, επελδχζεηο 

θαη νηθνλνκηθή αεηθνξία θαη φια απηά ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

θαηάξηηζε ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηψλ. Γπζηπρψο νη ζηφρνη απηνί δελ εθπιεξψζεθαλ, 

ελψ παξάιιεια ε Δπξψπε, ελ κέζσ θξίζεσλ, βξέζεθε λα αληηκεησπίδεη ηεξάζηηεο 

θνηλσληθννηθνλνκηθέο θαη δεκνγξαθηθέο πξνθιήζεηο πνπζρεηίδνληαη κε ηε γήξαλζε 

ηνπ πιεζπζκνχ,25 ηνλ κεγάιν αξηζκφ ελειίθσλ κε ρακειή εηδίθεπζε θαη ηα πςειά 

πνζνζηά αλεξγίαο, εληείλνληαο θαηλφκελα θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ.26 
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 Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ην 2012, ζε 35 ρψξεο (επξφθεηην γηα ηα 27 ηφηε θξάηε κέιε ηεο 

ΔΔ, θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ Κξναηία, ηελ πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο 

Μαθεδνλίαο, ηελ Ηζιαλδία, ην Ληρηελζηάηλ, ην Μαπξνβνχλην, ηε Ννξβεγία, ηε εξβία θαη ηελ 

Σνπξθία, αθνχ ε Ηξιαλδία, ε Γαιιία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην δηέζεηαλ ήδε πξηλ ην 2005 ηα 

δηθά ηνπο πιαίζηα πξνζφλησλ) είραλ αλαπηπρζεί 39 NQF (ην Ζλσκέλν Βαζίιεην δηαζέηεη 

μερσξηζηά πιαίζηα γηα ηελ Αγγιία/Βφξεηα Ηξιαλδία, ηελ Οπαιία θαη ηε θσηία, ελψ ην Βέιγην 

αλαπηχζζεη μερσξηζηά πιαίζηα γηα ηελ πεξηνρή ηεο  Φιάλδξα θαη ηηο γαιιφθσλεο θαη 

γεξκαλφθσλεο θνηλφηεηεο), αξηζκφο πνπ ζήκεξα εληνπίδεηαη ζαθψο πνιχ κεγαιχηεξνο. 

(Cedefop, 2012) Γηαζέζηκν ζην: http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/9071_el.pdf 

 
25

Ο αξηζκφο ησλ λέσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε έρεη κεησζεί ζεκαληηθά απφ ην 1990. Σν 

2009, νη λένη θάησ ησλ 30 εηψλ αληηπξνζψπεπαλ πεξίπνπ ην 35% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ 

ηεο ΔΔ. Ζ γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ, εμαηηίαο ησλ πεξηνξηζκέλσλ γελλήζεσλ (θαηά κέζν φξν 

2 παηδηά αλά νηθνγέλεηα), ζε ζπλδπαζκφ κε ηε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ θαη ηελ 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/9071_el.pdf
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Πην αλαιπηηθά, φπσο θαηαδεηθλχνπλ θαη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ Cedefop, ν 

ελεξγφο πιεζπζκφο ηεο Δπξψπεο,27θαη θαη‟ επέθηαζε ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο 

γεξαηάο επείξνπ, κεγαιψλνπλ ειηθηαθά θαη ηείλνπλ λα κεγαιψζνπλ αθφκε 

πεξηζζφηεξν κέρξη ην 2025. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη -κεηαμχ άιισλ- θαη ζηελ 

θαηάξγεζε ησλ κέηξσλ πξφσξεο ζπληαμηνδφηεζεο, γεγνλφο πνπ επηηάζζεη θαη 

εληζρχεη δηαξθψο ηελ αλάγθε επηκφξθσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη αλέξγσλ ειηθίαο 

50+ εηψλ, ππφ ην πξίζκα θαη ηεο ζεκαληηθήο αχμεζεο ηνπ πξνζδφθηκνπ κέζνπ φξνπ 

δσήο.  

 

Γιάγπαμμα 2:Αιιαγέο ζηνλ ελεξγφ πιεζπζκφ θαηην εξγαηηθφ δπλακηθφ αλά 

ειηθηαθήθαηεγνξία θαηά ην 2013-2025 ζηελ  ΔΔ. 

 

Πηγή: Πξνγλψζεηο ηνπ Cedefop γηα ηηο δεμηφηεηεο (2015). 

                                                                                                                                                                      
αχμεζε ηνπ κέζνπ φξνπ δσήο, επηθέξεη ηε ζπξξίθλσζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, κε 

επαθφινπζε ζπλέπεηα ιηγφηεξνη εξγαδφκελνη λα ζπληεξνχλ έλαλ νινέλα κεγαιχηεξν αξηζκφ 

ζπληαμηνχρσλ θαη λα ρξεκαηνδνηνχλ ηνζχζηεκα θνηλσληθήο πξφλνηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 

πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ ειηθίαο 55-64 εηψλ ζηελ Δπξψπε είλαη πνιχ ρακειφηεξν απφ 

ηναληίζηνηρν ζηηο ΖΠΑ θαη ηελ Ηαπσλία, ήηνη 46% έλαληη 62%. (European Commission, 2010: 

5)  

26
Ζ θξίζε έρεη επηθέξεη ηδηαίηεξα πςειά πνζνζηά αλεξγίαο, θαζηζηψληαο επηζθαιέο ην κέιινλ 

πνιιψλ Δπξσπαίσλ θαη εληείλνληαο θαηλφκελα θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Σν 

γεγνλφο απηφ επηηάζζεη ηελ απφθηεζε εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, αθνχ, φπσο 

ππνζηεξίδεηαη, έσο ην 2020 16 εθαηνκκχξηα ζέζεηο εξγαζίαο ζα απαηηνχλ πςειά πξνζφληα, 

ελψ αληίζεηα, νη ζέζεηο εξγαζίαο πνπ απαηηνχλ εηδίθεπζε ρακεινχ επηπέδνπ ζα κεησζνχλ 

θαηά 12 εθαηνκκχξηα. Χο εθ ηνχηνπ, ε απφθηεζε θαη ε ηειεηνπνίεζε λέσλ δεμηνηήησλ θξίλεηαη 

ζεκαληηθή γηα ηελ ελζσκάησζε πξσηίζησο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, αιιά θαη ζηνλ θνηλσληθφ 

ηζηφ. (European Commission, 2010: 9) 

27
ηηο πξνγλψζεηο ηνπ Cedefop σο ελεξγφοπιεζπζκφο λννχληαη ηα άηνκα ειηθίαο 15 εηψλ 

θαηάλσ (Cedefop, Ηνχληνο 2015, Άληζε ε αλάθακςε ηεο απαζρφιεζεο ζηελ Δπξψπε: 4). 
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Παξάιιεια, «ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν πηζαλφ ζελάξην ηεο Δπξσπατθήο 

Σηαηηζηηθήο Υπεξεζίαο (Eurostat) γηα ηελ εμέιημε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ΔΔ (Europe 

2013), ε ζπκκεηνρή ζηελ αγνξά εξγαζίαο ηεο ΔΔ αλακέλεηαη λα κεησζεί απφ 56,9% 

(2013) ζε 55,5% κέρξη ην 2025» (Cedefop, 2015: 5). 

Δμίζνπ ζεκαληηθφ ελδηαθέξνλ κε ηηο πξννπηηθέο απαζρφιεζεο δηαζέηνπλ θαη 

νη πξνγλψζεηο ηνπ Cedefop ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο ζε επαγγεικαηηθά πξνζφληα ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Έρεη δηαπηζησζεί ε απμαλφκελε αλάγθε γηα βειηίσζε ηνπ 

επηπέδνπ ησλ γλψζεσλ, ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ,αιιά θαη ησλ ηππηθψλ 

πξνζφλησλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Ζ ηάζε ζε επξσπατθφ επίπεδν είλαη ν αξηζκφο 

ησλ αηφκσλ κε πξνζφληα κεζαίνπ θαη πςεινχ επηπέδνπ λα εμαθνινπζήζεη λα 

απμάλεηαη, ελψ νη εξγαδφκελνη κε ρακειά πξνζφληα ζα κεησζνχλ αθφκε 

πεξηζζφηεξν.Έηζη, νη λένη εξγαδφκελνη κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ ζα δηαζέηνπλ φιν θαη 

πςειφηεξα πξνζφληα ζε ζρέζε κε ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ ζπληαμηνδνηνχληαη. 

Πην αλαιπηηθά, ην πνζνζηφ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κε πξνζφληα πςεινχ 

επηπέδνπ αλακέλεηαη λα απμεζεί ζε πεξίπνπ 38% ην 2025, ζε ζχγθξηζε κε 31,2% 

πνπ αλεξρφηαλ ην 2013. Διαθξά αχμεζε αλακέλεηαη θαη ζην πνζνζηφ ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ κε πξνζφληα κεζαίνπ επηπέδνπ, ήηνη απφ 47,3% ην 2013 ζε πεξίπνπ 48% 

ην 2025. ηνλ αληίπνδα, ην πνζνζηφ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κε πξνζφληα ρακεινχ 

επηπέδνπ αλακέλεηαη κέρξη ην 2025 λα κεησζεί αηζζεηά. Πξφθεηηαη γηα κηα κείσζε 

πνπ κεηαθξάδεηαη ζην 7,5%, αθνχ απφ 21,5% (ην 2013) εθηηκάηαη φηη ζα πέζεη ζε 

επίπεδα θάησ ηνπ 14%  (Cedefop, 2015:  5). 

Γιάγπαμμα 3:Σάζεηο ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ αλάεπίπεδν πξνζφλησλ θαηά ην 2013-

2025, ζηελ ΔΔζε εθαηνκκχξηα. 

 

Πηγή: Πξνγλψζεηο ηνπ Cedefop γηα ηηο δεμηφηεηεο (2015). 
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ιεο απηέο νη πξνθιήζεηο πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ πξνθεηκέλνπ λα 

βειηησζεί ε καθξνπξφζεζκε βησζηκφηεηα ησλ θνηλσληθψλ ζπζηεκάησλ ηεο 

Δπξψπεο, ελψ ε εθπαίδεπζε θαη ε θαηάξηηζε δελ κπνξνχλ παξά λα απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ιχζεο. Έηζη, ε έκθαζε ζηε Γηα Βίνπ Μάζεζε θαη ζηελ 

αλάπηπμε επξσπατθψλ εξγαιείσλ θαη αξρψλ πνπ ζα ζηεξίμνπλ απηή ηελ αλάγθε 

απνηεινχλ νπζηαζηηθά κηα απάληεζε ζηε δηαδηθαζία παγθνζκηνπνίεζεο θαη ζηελ 

αλαδπφκελε επηηαθηηθή αλάγθε ηεο ζπλερνχο επηθαηξνπνίεζεο, αιιά θαη 

πηζηνπνίεζεο ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ. 

 

 

3.2 Η Δια Βύου Μϊθηςη ςτην Ευρώπη με ορύζοντα το 

2025 

 

Ζ θνηλσλία ηεο γλψζεο αλαδεηθλχεηαη ζε θπξίαξρν αίηεκα ηεο λέαο επνρήο, θαζψο 

είλαη ε δχλακε πνπ θηλεί ηε δηεζλή νηθνλνκία ζηηο κεηαβηνκεραληθέο θνηλσλίεο ηνπ 

21νπ αηψλα. 

 

πσο γίλεηαη αληηιεπηφ, ε λέα θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα 

θαηαδεηθλχεη ηνλ πξσηεχνληα ξφιν ηεο γλψζεο σο βαζηθνχ ζπζηαηηθνχ ζηνηρείνπ ηεο 

πξνζσπηθήο εμέιημεο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο. ιεο νη δεκνγξαθηθέο αιιαγέο ζηε 

ζχζηαζε ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ, θαζψο θαη νη αιιαγέο πνπ επηηάζζνπλ νη λέεο 

εμειίμεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζπληείλνπλ ζην γεγνλφοε Γηα Βίνπ Μάζεζε 

λαδηαδξακαηίδεη νινέλα θαη θαζνξηζηηθφηεξν ξφιν ζηηο πνιηηηθέο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο. ηελ ίδηα θαηεχζπλζε νδεγνχλ θαη νη επηηαρπλφκελεο αιιαγέο ζηνπο 

ηνκείο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο επηζηήκεο,πνπέρνπλ σο ζπλέπεηα ηελ νινέλα 

ηαρχηεξε απαμίσζε ησλ γλψζεσλ, ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ, νη νπνίεο 

είραλ απνθηεζεί αξρηθά, επεξεάδνληαο δξαζηηθά ηελ εθπαίδεπζε.  

Σαπηφρξνλα,ζην πιαίζην απηφ αλαδχεηαη θαη ε αλάγθε γηα θαζηέξσζε 

κεζφδσλ θαη κέζσλ πηζηνπνίεζεο θη αλαγλψξηζεο θάζε κνξθήο κάζεζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κε ηππηθήο θαη άηππεο. Ζ επηθχξσζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ αλεπίζεκσλ θαηάηππσλ κνξθψλ κάζεζεο ζα πξέπεη, 

ζχκθσλακε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 28εο Μαΐνπ2004 λα πξνσζεζεί 

ζηε βάζε θνηλψλεπξσπατθψλ αξρψλ γηα ηνλπξνζδηνξηζκφ θαη ηελ επηθχξσζε ησλ 

αλεπίζεκσλ θαη άηππσλκνξθψλ κάζεζεο.Πξφθεηηαη άιισζηε γηα κηα αλάγθε πνπ 

εληζρχεηαη –κεηαμχ άιισλ- θαη απφηε ζεκαληηθή αχμεζε, θαηά ηηο ηειεπηαίεο 
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δεθαεηίεο, ησλ εηζξνψλ ζηελ Δ.Δ. νκάδσλ κεηαλαζηψλ, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί ηελ 

αλάγθε πηζηνπνίεζεο θη αλαγλψξηζεο ησλ πξνζφλησλ ηνπο, σο απνηειεζκάησλ 

θάπνησλ καζεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ (Εαρείιαο, 2012: 46). 

Λακβάλνληαο ππφςε φια ηα παξαπάλσ, ην 2004, ην πκβνχιην ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ε Δπηηξνπή έθξηλαλ επηηαθηηθή ηελ αλαζεψξεζε ηεο 

ηΛ, κέζσ κηαο ζεηξάο κεηαξξπζκίζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα μεπεξαζηνχλ ηα ππάξρνληα 

πξνβιήκαηα θαη λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο πνπ αξρηθά εηέζε. Έηζη, απνθαζίζηεθε 

νκφθσλα, κεηαμχ ησλ δξάζεσλ πνπ έπξεπε λα αλαιεθζνχλ, λα είλαη θαη ε 

νηθνδφκεζε κηαο Δπξψπεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο, ε νπνία ζα 

«γηξάζθεη αεί δηδαζθφκελε», θαηαξγψληαο ηα εζληθά ζχλνξα ζηελ αλαγλψξηζε ησλ 

πξνζφλησλ θαη πξνζδίδνληαο νπζηαζηηθή αμία ζηηο γλψζεηο  θαη ηηο δεμηφηεηεο. 

ηε ινγηθή απηή ηνλίζηεθε ε «αλάγθε λα επηηεπρζεί έλα επξσπατθφ πιαίζην, 

βαζηζκέλν ζηα εζληθά πιαίζηα, ην νπνίν ζα απνηειεί θνηλφ ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ πξνζφλησλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ». Ζ αλαγλψξηζε δηπισκάησλ θαη 

πηζηνπνηεηηθψλ ζε φιε ηελ Δπξψπε ζεσξήζεθε νπζηαζηηθή γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

επξσπατθήο αγνξάο εξγαζίαο. Έηζη, ηα θξάηε- κέιε θιήζεθαλ λα ιάβνπλ ηα 

αλαγθαία κέηξα, ψζηε λα αξζνχλ ηα εκπφδηα ζηελ θηλεηηθφηεηα θαη λα παξέρεηαη ε 

απαξαίηεηε νηθνλνκηθή ζηήξημε, ηφζν ζην πιαίζην ησλ θνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ, 

φζν θαη πέξαλ απηψλ (Δπξσπατθφ πκβνχιην θαη Δπηηξνπή, 2004: 5). 

 

3.3 Η ανϊγκη για «διαφϊνεια» των προςόντων 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα θαίλεηαη λα ακθηζβεηείηαηε θπξηαξρία ησλ εζληθψλ 

ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο κε ην επηρείξεκα φηη ε δηεζλνπνίεζε ησλ 

αγνξψλ θαη νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο απαηηνχλ σο έλα βαζκφ ζχγθιηζε ησλ 

ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαη απμεκέλε ζπλεξγαζία κε ηελ αγνξά 

εξγαζίαο. χκθσλα κ‟ απηήλ ηελ άπνςε, φια ηα πξνζφληα, ηα νπνία πηζηνπνηνχληαη 

κε πηπρία, δηπιψκαηα θαη δηαθφξσλ εηδψλ πηζηνπνηεηηθά, ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη πέξα απφ ηα εζληθά ζχλνξα, δειαδή λα αλαγλσξίδνληαη 

αθαδεκατθά θαη λα αμηνπνηνχληαη πξαθηηθά ρσξίο πξνβιήκαηα δηεζλψο(Εαρείιαο, 

2012: 63). 

ΖΔπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη επηδηψμεη ξεηά ηελ νκνγελνπνίεζε ησλ 

ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, κηαο θαη φπνηε εθθξάζηεθαλ ηέηνηνπ 

είδνπο ζθέςεηο, απηέο πξνζέθξνπζαλ ζηε ζζελαξή αληίζηαζε ησλ θξαηψλ-κειψλ. 
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Χζηφζν, έρεη πηνζεηήζεη κηα ζηάζε ζπλεξγαζίαο θαη παξεκβαηηζκνχ, πνπ εδξάδεηαη 

ζηελ αξρή «ελφηεηα κέζα απφ ηελ πνιπκνξθία», ελψ ηαπηφρξνλα αλαγλσξίδεη θαη 

επηζεκαίλεη έληνλα ηελ αλάγθε γηα κεγαιχηεξε «δηαθάλεηα» ζηα πξνζφληα. Έηζη, 

πηνζεηψληαο ηελ παξαπάλσ έθθξαζε, ε ΔΔ εκθαλίδεηαη λα απνδέρεηαη ηνλ πινχην 

ησλ δηαθνξεηηθψλ εζληθψλ παξαδφζεσλ, εμαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηελ 

απαξάκηιιε ζπλεξγαζία ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο γηα ηελ ηελ 

επίηεπμε κηαο δπλακηθήο απάληεζεο ζηηο πξνθιήζεηο ηεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο, 

κέζσ ηεο πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ ηεο Έλσζεο πεξί αλαγλψξηζεο θαη πηζηνπνίεζεο 

ησλ πξνζφλησλ (Εαρείιαο, 2012: 62). 

Απηή ε ακθηηαιάληεπζε αλάκεζα αθελφο κελ ζην αίηεκαησλ θξαηψλ γηα 

εζληθή απηνλνκία ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεζεο θαη θαηάξηηζεο, αθεηέξνπ δε ζηελ 

αλάγθε γηα πξνζαξκνγή ζηηο επξσπατθέο/ δηεζλείο εμειίμεηο, επεξεάδεη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ηνλ Δπξσπατθφ δηάινγν πνπ ζρεηίδεηαη κε ζέκαηα ζπλεξγαζίαο ζηε Γηα 

Βίνπ Μάζεζε.28 ε θάζε πεξίπησζε πάλησο, ε ζπδήηεζε εζηηάδεηαη ζηελ θνηλψο 

απνδεθηή αλάγθε γηα έκθαζε ζηε δηαθάλεηα ησλ πξνζφλησλ. 

 

3.4 Επαγγελματικό προςόν: Οριςμόσ και ςκοποθεςύα 

 

πσο ππνγξακκίζηεθε θαη πξσηχηεξα, εαλαγλψξηζε ησλ γλψζεσλ, ησλ 

δεμηνηήησλθαη ησλ ηθαλνηήησλ ησλ πνιηηψλ έρεη δσηηθή ζεκαζία γηαηελ αηνκηθή 

αλάπηπμε, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή ηεο 

Κνηλφηεηαο, θαζψο δχλαηαη λα δηεπθνιχλεη ηελ ππεξεζληθήθηλεηηθφηεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαηλα ζπκβάιιεη ζηελ θάιπςε ησλ 

απαηηήζεσλ ηεπξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο ζηελ επξσπατθή αγνξάεξγαζίαο. Ζ 

ζπκκεηνρή ζηε Γηα Βίνπ Μάζεζε, θαη ε αμηνπνίεζε θαη αλαγλψξηζε ησλπξνζφλησλ 

πξέπεη λα πξνσζεζνχλ ηφζνζε εζληθφ φζν θαη ζε θνηλνηηθφ επίπεδν.29 
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Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε δηαδηθαζία ηεο Μπνιφληαο γηα ηελ αλψηαηε 

εθπαίδεπζε θαη ε δηαδηθαζία ηεο Κνπεγράγεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη 

θαηάξηηζε. ηηο δηαδηθαζίεο απηέο επηρεηξείηαη λα επηηεπρζεί έλα “modus vivendi” πνπ 

εδξάδεηαη ζηελ άπνςε φηη «ζα επηρεηξήζνπκε λα αληηκεησπίζνπκε θνηλά πξνβιήκαηα κε 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο» (Εαρείιαο, 2012: 63). 

29
Βι.ηε χζηαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε ζέζπηζε ηνπ 

Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ Πξνζφλησλ, 23 Απξηιίνπ 2008. 
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χκθσλα κε ηε χζηαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

(23 Απξηιίνπ 2008) γηα ηε ζέζπηζε ηνπ Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ Πξνζφλησλ«σο 

επαγγεικαηηθφ πξνζφλ λνείηαη ην επίζεκν απνηέιεζκα κηαο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο 

θαη επηθχξσζεο, ην νπνίν επηηπγράλεηαη φηαλ ν αξκφδηνο θνξέαο δηαπηζηψλεη φηη έλα 

άηνκν έρεη επηηχρεη καζεζηαθά απνηειέζκαηα πνπ αληαπνθξίλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο 

πξνδηαγξαθέο». 

Πην αλαιπηηθά, έλα πξνζφλ απνηππψλεη ηηαλακέλεηαη λα γλσξίδεη θαη λα 

κπνξεί λα θάλεη ν θάηνρφο ηνπ, θαηφπηλ κηαο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, ζχκθσλα κε 

κηα ζεηξά πξνηχπσλ, ηα νπνία νξίδνπλ ηα απαηηνχκελα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα.«Τα πξφηππα (standards) κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο ην ζεκείν 

αλαθνξάο, γχξσ απφ ην νπνίν πεξηζηξέθεηαη φιε ε δηαδηθαζία ησλ πξνζφλησλ. Τα 

πξφηππα είλαη,επίζεο, ζεκαληηθά γηα ηε ζρέζε ηνπ πξνζφληνο κε ηνπο κειινληηθνχο 

ρξήζηεο (γηα παξάδεηγκα ζηελ αγνξά εξγαζίαο), θαζψο νξίδνπλ ην απαηηνχκελν 

επίπεδν θαη πξνθίι πνπ πξέπεη λα επηηεπρζνχλ» (Εαρείιαο, 2012: 69). 

Σέινο,ε αλαγλψξηζε ησλ πξνζφλησλπξέπεη πάληα λα βαζίδεηαη ζε 

αμηφπηζηεο θαη έγθπξεο δηαδηθαζίεοαμηνιφγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο, θαζψο έλα 

πξνζφλ απνθηά ηππηθή «αμία» θαη νπζηαζηηθή «δχλακε» απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα 

απνθηήζεη ηελεπίζεκε απνηχπσζε έγθξηζεο ή αλαγλψξηζεο.πλεπψο, ε 

αλαγλψξηζε κπνξεί λα ζεσξεζεί ην ηειηθφ βήκα ζηε δηαδηθαζία απφθηεζεο 

πξνζφλησλ θαη επηβεβαηψλεη φηη ε δηαδηθαζία απφθηεζεο ηνπ πξνζφληνο έρεη 

δηεμαρζεί θαηάιιεια θαη ην ζπγθεθξηκέλν πξνζφλ δχλαηαη λα απνπλεχζεη 

εκπηζηνζχλε. 30 
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Αλαιπηηθφηεξα βι. Εαρείια, 2012: 62- 63. 
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4. Διαμορφώνοντασ τη Δια Βύου Μϊθηςη ςτην Ευρώπη: 

Τα Ευρωπαώκϊ Εργαλεύα Δια Βύου Μϊθηςησ 

 

«Σηφρνο ησλ επξσπατθψλ εξγαιείσλ θαη αξρψλ είλαη λα αλαδεηθλχνπλ θάζε είδνο 

κάζεζεο, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ νη ελδηαθεξφκελνη, εξγαδφκελνη θαη θαηαξηηδφκελνη, 

λα παξνπζηάδνπλ φιεο ηνπο ηηο δεμηφηεηέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ πνπ 

έρνπλ απνθηήζεη απφ ηελ εξγαζηαθή ηνπο εκπεηξία, θαη φρη κφλν ηα ηππηθά ηνπο 

πξνζφληα».31
 

 

 

4.1 Η θϋςπιςη κοινών ευρωπαώκών εργαλεύων και 

αρχών 

 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηηο ξαγδαίεο 

δεκνγξαθηθέο θαη θνηλσληθννηθνλνκηθέο αιιαγέο πνπ απεηινχλ ηηο δεμηφηεηεο ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο Δπξψπεο, θαζηζηψληαο επηζθαιέο ην κέιινλ ηεο Έλσζεο, 

έρεη εξγαζηεί απφ θνηλνχ κε ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο, πξνθεηκέλνπ λα ζεζπηζηεί 

έλα πιαίζην πνιηηηθήο κε ζηφρν ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ επξσπατθψλ ζπζηεκάησλ 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο. 

Μία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο εμειίμεηο πνπ έιαβε ρψξα πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε  ήηαλ ε δεκνζηνπνίεζε ηεο Γηαθήξπμεο ηεο Κνπεγράγεο θαη ε εθθίλεζε 

ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Κνπεγράγεο (2002), πνπ απνηεινχλ πξνζπάζεηα πεξαηηέξσ 

ζπζηεκαηνπνίεζεο ησλ πνιηηηθψλ θαηάξηηζεο, κε απψηεξν ζηφρν ηελ πνηνηηθή θαη 

πνζνηηθή βειηίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο (Παπαδάθεο, 

2006: 104).  

Με αθεηεξία ηε δηαδηθαζία ηεο Κνπεγράγεο, ινηπφλ, ηα θξάηε κέιε, καδί κε 

ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο, ζέζπηζαλ, θαηφπηλ πξσηνβνπιηψλ ηεο Έλσζεο, θνηλά 

επξσπατθά εξγαιεία θαη αξρέο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξψζνπλ ηηο πνιηηηθέο ηνπο 
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Αλαιπηηθφηεξα βι. Cedefop, Ηαλνπάξηνο 2014, πλδένληαο ηε κάζεζε κε ηελ απαζρφιεζε. 
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αλαθνξηθά κε ηε Γηα Βίνπ Μάζεζε θαη λα αλαπηχμνπλ έλα πεδίν εζεινληηθήο 

ζπλεξγαζίαο θαη ζπληνληζκνχ κεηαμχ ηνπο.  Με ηελ πηνζέηεζε ησλ εξγαιείσλ απηψλ, 

ε Δπξψπε δχλαηαη λα αληαπνθξηζεί ζηηο απμεκέλεοαλάγθεο θηλεηηθφηεηαοησλ 

πνιηηψλ πνπ καζαίλνπλ θαη εξγάδνληαη εληφο ηεο Έλσζεο. 

Αλαιπηηθφηεξα, ηα επξσπατθά εξγαιεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο έρνπλ ζηφρν λα 

πξνζδψζνπλ επειημία ζηα εζληθά ζπζηήκαηα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο, απμάλνληαο ηε δηαθάλεηα, θαη θάλνληαο επθνιφηεξε ηελ αλαγλψξηζε ησλ 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ, έηζη ψζηε λα κπνξεί θαλείο λα πεξλάεη εχθνια απφ έλα 

ηκήκα ηνπ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζε έλα άιιν, αιιά θαη απφ ηε κηα 

ρψξα ζηελ άιιε, κε απψηεξν ζηφρν ηελ επίηεπμε ηεο θηλεηηθφηεηαο κεηαμχ γεληθήο 

θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. 

Σα επξσπατθά εξγαιεία θαη νη αξρέο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί κέρξη ζήκεξα είλαη:32 

 ην Δπξσπατθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ (EQF)33 

 ην Δπξσδηαβαηήξην (Europass) 

 ην Δπξσπατθφ χζηεκα πζζψξεπζεο θαη Μεηαθνξάο Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ 

γηα ηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε (ECTS) 

 ην Δπξσπατθφ χζηεκα Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή 

Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε (ECVET) 

 ην Δπξσπατθφ Πιαίζην Αλαθνξάο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο Πνηφηεηαο ζηελ 

Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε (EQAVET) 

 νη Δπξσπατθέο αξρέο γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο κε ηππηθήο θαη άηππεο 

κάζεζεο 

 ην ESCO, ε Δπξσπατθή θαηεγνξηνπνίεζε γηα ηα επαγγέικαηα, ηηο δεμηφηεηεο, 

ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηα πξνζφληα 

 νη Δπξσπατθέο νδεγίεο γηα ηε πκβνπιεπηηθή θαη ηνλ Δπαγγεικαηηθφ 

Πξνζαλαηνιηζκφ 
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 Αλαιπηηθφηεξα βι. –κεηαμχ άιισλ-  ην ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα ηνπ Cedefop (2011: 2). 
 
33

Με αθνξκή ηε δεκηνπξγία ηνπ EQF αλαπηχρζεθαλ ζε πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο ηα Δζληθά 

Πιαίζηα Πξνζφλησλ (NQFs). 
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4.1.1 Το Ευρωπαώκό ΠλαύςιοΠροςόντων (EQF)34 

 

Σν Δπξσπατθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ (EQF),ην νπνίν ζεζπίζηεθε κε ζχζηαζε 

ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ θαη Κνηλνβνπιίνπ ην 2008, είλαη ην ζεκαληηθφηεξν 

εξγαιείν πξνψζεζεο ησλ πνιηηηθψλ Γηα Βίνπ Μάζεζεο, θαζψο θαζηζηά επθνιφηεξε 

ηε ζχγθξηζε ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο.35Απνηειεί θνηλφ πιαίζην 

αλαθνξάο γηα ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα θαη ππνζηεξίδεη ηε Γηα Βίνπ Μάζεζε θαη 

ηελ θηλεηηθφηεηα.  

Πεξηιακβάλεη νθηψ επίπεδα θαη επηηξέπεη ηε ζχγθξηζε ησλ εζληθψλ 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ηεο γεληθήο, ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ηφζν κεηαμχ ηνπο, φζν θαη κε ηα 

πξνζφληα πνπ ηζρχνπλ ζε άιιεο ρψξεο.Βαζίδεηαη ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, ηα 

νπνία δείρλνπλ ηη αθξηβψο κπνξεί λα θάλεη θαλείο κεηά ην πέξαο νπνηαζδήπνηε 

πεξηφδνπ κάζεζεο. Ζ πξνζέγγηζε απηή είλαη πην επέιηθηε απφ ηελ παξαδνζηαθή, 

πνπ απνδίδεη κεγαιχηεξε ζεκαζία ζην πνχ παξαζρέζεθε θαη ζην πφζν δηήξθεζε ε 

κάζεζε. Μεηά ηε δεκηνπξγία ηνπ αθνινχζεζε ε δεκηνπξγία ησλ Δζληθψλ Πιαηζίσλ 

Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ (ΔζΠΔΠ) θαη ε ζχλδεζή ηνπο κε ην ΔΠΔΠ (EQF), κέζσ 

ηεο αληηζηνίρηζεο ησλ ρνξεγνχκελσλ εζληθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ κε ην ΔΠΔΠ (EQF). 

 

4.1.2 Το Ευρωδιαβατόριο (Europass)36 

 

Έλα άθξσο επξέσο δηαδεδνκέλν επξσπατθφ εξγαιείν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηαθάλεηαο ησλ πξνζφλησλ ζηα πιαίζηα 
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Σν Δπξσπατθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ (EQF) ζπληζηά «έλα πιαίζην ζπλεξγαζίαο, έλα κέζν 

ελίζρπζεο ηεο ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο, ζηε βάζε ηεο εζεινληηθήο δέζκεπζεο, κεηαμχ ησλ 

εζληθψλ θνξέσλ, αιιά θαη ησλ δηεζλψλ θιαδηθψλ νξγαληζκψλ, πνπ αζρνινχληαη κε ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε» (Εαρείιαο, 2012: 69). 

35
 Μηαο θαη απνηειεί ην θεληξηθφ ζέκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, πξφθεηηαη λα αλαιπζεί 

δηεμνδηθφηεξα θαη απνθιεηζηηθά ζε επφκελν θεθάιαην. 

36
Βι. Cedefop (Μάηνο, 2012), Δπξσδηαβαηήξην 2005- 2020: Δπηηπρίεο θαη πξννπηηθέο, θαζψο 

επίζεο θαη ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα http://europass.cedefop.europa.eu/en/about 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/en/about
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ηεο θηλεηηθφηεηαο είλαη ν θάθεινο «Europass». Σν Europass ζπληζηά έλα είδνο 

δηαβαηεξίνπ γλψζεσλ, ην νπνίν πξνβάιιεη ηηο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο 

ηθαλφηεηεο πνπ απνθηψληαη κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο θαηάξηηζεο ή ηεο 

επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο, ηφζν ζε ηππηθά φζν θαη ζε άηππα πεξηβάιινληα, 

πξνάγνληαο έηζη ηελ θηλεηηθφηεηα εξγαδνκέλσλ θαη εθπαηδεπφκελσλ εληφο ηεο 

Έλσζεο.Έηζη, βνεζά ηνπο επξσπαίνπο πνιίηεο λα παξνπζηάδνπλ ηηο δεμηφηεηεο θαη 

ηα πξνζφληα ηνπο κε ζαθήλεηα ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Σν Europass πεξηιακβάλεη πέληε έγγξαθα. Σα δχν, ην Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα 

θαη ην Γηαβαηήξην γισζζψλ, ζπκπιεξψλνληαη απεπζείαο απφ ηνπο πνιίηεο.Αληίζεηα, 

ην έγγξαθν Κηλεηηθφηεηαο, ην πκπιήξσκα πηζηνπνηεηηθνχ Europass θαη ην 

Παξάξηεκα δηπιψκαηνο, ηα νπνία θαηαγξάθνπλ πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηε κάζεζε ζε κηα δηαθνξεηηθή επξσπατθή ρψξα θαη ζπλδένληαη κε έλα επαγγεικαηηθφ 

πξνζφλ θαη κε έλα δίπισκα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, εθδίδνληαη απφ ηηο αξκφδηεο 

αξρέο.  

Ο θάθεινο «Europass», θνηλφο γηα φιε ηελ ΔΔ, απνηειείηαη, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, απφ πέληε (5) έγγξαθα,37δηαζέζηκα ζε 27 γιψζζεο,ηα νπνία έρνπλ 

θνηλή κνξθή γηα φινπο ηνπο πνιίηεο ηεο Έλσζεο θαη εμεηδηθεχνληαη σο εμήο: 

 Europass Βιογπαθικό Σημείωμα (CV):Απνηειεί ηνλ θεληξηθφ άμνλα ηνπ 

θαθέινπ Europass, πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ελδηαθεξφκελν λα παξνπζηάζεη 

κε ζαθή ηξφπν ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ. 

 Europass Γιαβαηήπιο Γλωζζών (LP):Δπηηξέπεη ζηνλ ελδηαθεξφκελν λα 

θαηαγξάςεη ηηο γισζζηθέο ηνπ δεμηφηεηεο. 

 Europass Κινηηικόηηηα (Mobility):Καηαγξάθεη θαη πηζηνπνηείηηο εξγαζηαθέο θαη 

εθπαηδεπηηθέο εκπεηξίεο πνπ έρνπλ απνθηεζεί ζε άιιε ρψξα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο.  

 Europass Σςμπλήπωμα Πιζηοποιηηικού (CS): Υνξεγείηαη ζηνπο θαηφρνπο 

ελφο δηπιψκαηνο ή πηζηνπνηεηηθνχ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. Πξφθεηηαη πεξί 

ζπλνδεπηηθνχ εγγξάθνπ πνπ δηαζαθελίδεη ηνλ ηίηιν ζπνπδψλ θαη είλαη θνηλφ γηα 

φινπο ηνπο θαηφρνπο δηπιψκαηνο ή πηζηνπνηεηηθνχ ηεο ίδηαο εηδηθφηεηαο. Σν 
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Γχν απφ ηα έγγξαθα ηνπ Europass, ην Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα (CV) θαη ην Γηαβαηήξην 

γισζζψλ, ζπκπιεξψλνληαη απεπζείαο απφ ηνπο πνιίηεο, ελψ ηα ππφινηπα ηξία έγγξαθα 

εθδίδνληαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο αξκφδηεο αξρέο. (Cedefop, 2010) 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/9031_el.pdf 

 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/9031_el.pdf
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Europass πκπιήξσκα Πηζηνπνηεηηθνχ παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηίηιν 

ζπνπδψλ θαη ηνλ θαζηζηά πην θαηαλνεηφ, ηδηαίηεξα ζηνπο εξγνδφηεο, ηα 

επηκειεηήξηα θαη ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα άιισλ ρσξψλ. 

 Europass Παπάπηημα Γιπλώμαηορ (DS):Υνξεγείηαη ζε απνθνίηνπο αλψηαησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ (παλεπηζηήκηα θαη A.Σ.Δ.Η.). Σν Παξάξηεκα 

Γηπιψκαηνο δελ αληηθαζηζηά ην αξρηθφ πηπρίν, αιιά επηζπλάπηεηαη ζ‟ απηφ θαη 

ζπκβάιιεη ψζηε λα γίλεηαη πην θαηαλνεηφο ν ηίηινο, ην επίπεδν θαη ην 

πεξηερφκελν ησλ ζπνπδψλ, ηδηαίηεξα εθηφο ησλ ζπλφξσλ ηεο ρψξαο 

πξνέιεπζεο. 

Ζ επηηπρία ηνπ Δπξσδηαβαηεξίνπ είλαη εληππσζηαθή, αθνχ απφ ηφηε πνπ 

δεκηνπξγήζεθε (ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2005) έσο ηα ηέιε Μαξηίνπ 2012 θαηαγξάθεθαλ 

πεξηζζφηεξεο απφ 48,6 εθαηνκκχξηα επηζθέςεηο ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηνπ ηφπν,38ελψ 

κέρξη ην 2014 ν αξηζκφο αλεξρφηαλ ζηα 75 εθαηνκκχξηα.Μφλν ην 2013, πνπ 

αλαθαηλίζηεθε, δέρζεθε 20,8 εθαηνκκχξηα επηζθέπηεο, ελψ ηελ ίδηα ρξνληά 

δεκηνπξγήζεθαλ 8,7 εθαηνκκχξηα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα.39Οη αξηζκνί θαηαδεηθλχνπλ 

ηελ αλαγλψξηζε ηεο αμίαο ηνπ Δπξσδηαβαηεξίνπ απφ πιεπξάο εθπαηδεπφκελσλ θαη 

εξγαδφκελσλ ζε φιε ηελ Δπξψπε. 

Μάιηζηα, θαηά ηελ πεξίνδν 2013-15 ην Δπξσδηαβαηήξην ζπλδέζεθε 

ζηελφηεξα –κεηαμχ άιισλ- θαη κε ην Δπξσπατθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ (EQF). Σα 

επίπεδα ηνπ EQF ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα θαη ηα 

ζπκπιεξψκαηα πηζηνπνηεηηθψλ θαη δηπισκάησλ ηνπ Eπξσδηαβαηεξίνπ, ελψ oη 

ζρεηηθέο κε ηελ εξγαζία δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο πνπ απνθηά θαλείο θαηά ηελ 

παξακνλή ηνπ ζε κηα άιιε ρψξα ή ζε δηάθνξεο πεξηζηάζεηο, αθνχ επηθπξσζνχλ 
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Καηά ην ίδην δηάζηεκα ζπκπιεξψζεθαλ πεξίπνπ 38 εθαηνκκχξηα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα, 

ελψ ππνινγίδεηαη φηη εθδφζεθαλ πάλσ απφ 300.000 έγγξαθα θηλεηηθφηεηαο, ηα νπνία 

θαηαγξάθνπλ εξγαζηαθέο θαη εθπαηδεπηηθέο εκπεηξίεο πνπ απνθηήζεθαλ ζε άιιεο ρψξεο. 

πκπιεξψζεθαλ επίζεο πεξηζζφηεξα απφ 1,2 εθαηνκκχξηα δηαβαηήξηα γισζζψλ. (Cedefop, 

2012) http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/9069_el.pdf 

 

39
 Αλαιπηηθφηεξα βι.Cedefop, Ηαλνπάξηνο 2014, πλδένληαο ηε κάζεζε κε ηελ απαζρφιεζε. 

 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/9069_el.pdf
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κέζσ ηνπ ECVET, ζα θαηαγξάθνληαη ζην ζπκπιήξσκα πηζηνπνηεηηθνχ, ζην έγγξαθν 

θηλεηηθφηεηαο θαη ζην λέν έγγξαθν εξγαζηαθήο πείξαο.40 

4.1.3 Το Ευρωπαώκό Σύςτημα Συςςώρευςησ και Μεταφορϊσ 

Πιςτωτικών Μονϊδων για την Ανώτατη Εκπαύδευςη (ECTS) 

 

Σν ECTS είλαη έλαζχζηεκα ζπζζψξεπζεο θαη κεηαθνξάο πηζησηηθψλ 

κνλάδσλ,41 πνπ δηεπθνιχλεη ηελ αλαγλψξηζε θαη ζχγθξηζε ησλ πξνγξακκάησλ 

ζπνπδψλ, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ θηλεηηθφηεηα ησλ θαηφρσλ αθαδεκατθψλ ηίηισλ 

ζπνπδψλ θαη ζηε ζπλεξγαζία ησλ αλψηαησλ ηδξπκάησλ.Γεκηνπξγήζεθε ζηα πιαίζηα 

ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Μπνιφληα (1999), ε νπνίαζηνρεχεη ζηε δηακφξθσζε θνηλνχ 

πιαηζίνπ δηάξζξσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ αλψηαηεο 

εθπαίδεπζεο, ηθαλνχ λα δηαζθαιίδεη ηε ζπγθξηζηκφηεηα θαη ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα 

ησλ δηπισκάησλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη απνζθνπνχζε -κεηαμχ 

άιισλ- 42θαη ζηε ζέζπηζεηνπ ECTS. 

Οη πηζησηηθέο κνλάδεο θαηαλέκνληαη ζε ηίηινπο ζπνπδψλ ή νινθιεξσκέλα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη εθθξάδνπλ ην «θφξην εξγαζίαο», ην ρξφλν δειαδή πνπ 

ππνινγίδεηαη φηη ρξεηάδνληαη νη θνηηεηέο γηα λα νινθιεξψζνπλ φιεο ηηο καζεζηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη λα επηηχρνπλ ηα αλακελφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, ελψ 

κπνξνχλ λα ζπζζσξεχνληαη κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε ηίηισλ ζπνπδψλ. Οη πηζησηηθέο 

κνλάδεο πνπ απνλέκνληαη ζε έλα πξφγξακκα κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζε άιιν, 
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 Αλαιπηηθφξεξα γηα ηηο πξννπηηθέο ζχλδεζεο ηνπ Europass κε ηα ππφινηπα επξσπατθά 

εξγαιεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο βι. ην αληίζηνηρν ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα ηνπ Cedefop: 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/9069_el.pdf 

 
41

Αλαιπηηθφηεξα βι.http://ec.europa.eu/education/tools/docs/ects-guide_en.pdf 

 

42
Πεξηιακβάλεη επίζεο έλα ζχζηεκα πνπ ζεκειηψλεηαη ζε ηξεηο θχθινπο ζπνπδψλ, έλα 

ζχζηεκα αθαδεκατθψλ ηίηισλ, νη νπνίνη αλαγλσξίδνληαη θαη ζπγθξίλνληαη εχθνια, ηελ 

εθαξκνγή θνηλνχ Παξαξηήκαηνο Γηπιψκαηνοθαη ηε ζπλεξγαζία ζε ζέκαηα δηαζθάιηζεο 

πνηφηεηαο, –ηα νπνία αλαιχνληαη παξαθάησ-, ηελ επξσπατθή δηάζηαζε ζηελ αλψηαηε 

εθπαίδεπζε, ήηνη ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δηδαθηηθψλ ελνηήησλ, ησλ καζεκάησλ θαη ησλ 

θιάδσλ, ησλ νπνίσλ ην πεξηερφκελν, ν πξνζαλαηνιηζκφο ή ε νξγάλσζε ραξαθηεξίδνληαη 

απφ κηα επξσπατθή δηάζηαζε.(Γηαθήξπμε ηεο Μπνιφληα, 1999) 

http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/MDC/BOLOGNA_DECLA

RATION1.pdf 

 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/9069_el.pdf
http://ec.europa.eu/education/tools/docs/ects-guide_en.pdf
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/MDC/BOLOGNA_DECLARATION1.pdf
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/MDC/BOLOGNA_DECLARATION1.pdf
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πνπ πξνζθέξεη ην ίδην ή δηαθνξεηηθφ ίδξπκα, εθφζνλ ην ίδξπκα πνπ ρνξεγεί ηνλ 

ηίηιν ζπνπδψλ αλαγλσξίδεη ηα ζπλδεφκελα κε απηέο καζεζηαθά απνηειέζκαηα. 

Οινθιεξψλνληαο, ην ECTS απνηειεί έλαλ απφ ηνπο αθξνγσληαίνπο ιίζνπο ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο Μπνιφληα θαη νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηή ην 

έρνπλ πηνζεηήζεη ζεζκηθά.  

4.1.4 Το Ευρωπαώκό Σύςτημα Πιςτωτικών Μονϊδων για την 

Επαγγελματικό Εκπαύδευςη και Κατϊρτιςη (ECVET) 

 

Σν ECVET απνηειεί βαζηθφ κέξνο ηεο ζπλεξγαζίαο ζην ρψξν ηεο 

Δπξσπατθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεοθαη είλαη απνηέιεζκα 

πνιχρξνλεο θαη ζηελήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ησλ 

θξαηψλ κειψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ. Απνηειεί έλα απφ ηα ιεηηνπξγηθά 

εξγαιεία θαη ζπκπιεξψλεη ην Δπξσπατθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ.  

Σν ECVET δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλππνινγίδεηαη ε θαηάξηηζε ζην 

εμσηεξηθφ, γηα ηελ απφθηεζε ηίηισλ ζπνπδψλ ζηε ρψξα θαηαγσγήο, 

αθνχδηεπθνιχλεη ηελ επηθχξσζε, αλαγλψξηζε θαη ζπγθέληξσζε επαγγεικαηηθψλ 

δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ, πνπ απνθηήζεθαλ θαηά ηελ παξακνλή ζε άιιε ρψξα, 

κέζσ ηεο κεηαθνξάο θαη ηεο ζπγθέληξσζεο πηζησηηθψλ κνλάδσλ, πξνθεηκέλσ λα 

αλαγλσξηζηεί έλα πξνζφλ.  

Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, εληζρχεη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα θαη πξνάγεη ηε 

γεσγξαθηθή θαη ηελ επαγγεικαηηθή θηλεηηθφηεηα.Ζ θηινζνθία πάλσ ζηελ νπνία 

εδξάδεηαη ην ECVET ζεσξείδεδνκέλν φηη θάζε είδνπο κάζεζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

επαγγεικαηηθφ πξνζφλ θαη δελ θάλεη δηαθξίζεηο σο πξνο ηνληξφπν κε ηνλ νπνίν 

επηηεχρζεθε ην καζεζηαθφ απνηέιεζκα. Έηζη, ην ECVET επηηξέπεη ηελ απφθηεζε 

ελφο επαγγεικαηηθνχπξνζφληνο κε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, κε πνηθίινπο 

ρξνληθνχο νξίδνληεο θαη ζε δηαθνξεηηθέο θάζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο θαη αθαδεκατθήο 

πνξείαο.43 
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Αλαιπηηθφηεξα βι. Cedefop (Γεθέκβξηνο 2011), Δλ θηλήζεη: κάζεζε θαη θηλεηηθφηεηα 

ζπγθιίλνπλ. 
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4.1.5 Το Ευρωπαώκό Πλαύςιο Αναφορϊσ για τη διαςφϊλιςη τησ 

Ποιότητασ ςτην Επαγγελματικό Εκπαύδευςη και Κατϊρτιςη 

(EQAVET)44 

 

Σν Δπξσπατθφ Πιαίζην Αλαθνξάο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο Πνηφηεηαο ζηελ 

Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε (EQAVET) ζηνρεχεη ζηελ αχμεζε ηεο 

δηαθάλεηαο θαη ζηελ θαιχηεξε ζχλδεζε ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο κε ηελ αγνξά 

εξγαζίαο, κε απψηεξν ζηφρν ηελ επηηπρή κεηαθνξά επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ζε 

φιε ηελ Δπξψπε.45 

Σν Δπξσπατθφ Πιαίζην Αλαθνξάο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηεο Πνηφηεηαο ζηελ 

Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε (EQAVEΣ)είλαη κηα πξσηνβνπιία, ζην 

πιαίζην κηαο ζεηξάο πξσηνβνπιηψλ πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο 

θηλεηηθφηεηαο ζηελ απαζρφιεζε, ε νπνία θαιιηεξγεί ηελ εκπηζηνζχλε κεηαμχ ρσξψλ 

φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ. Βνεζάεη ηηο ρψξεο λα πξνσζνχλ θαη 

λα παξαθνινπζνχλ ηηο βειηηψζεηο ησλ ζπζηεκάησλ ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο 

θαη θαηάξηηζεο (ΔΔΚ).46 
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 Βι. θαη ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ EQAVEThttp://www.eqavet.eu/gns/policy-

context/european-quality-assurance-reference-framework.aspx 

 
45

«Τν EQAVET είλαη ζπκβαηφ κε ηα βαζηθά πξφηππα πνηφηεηαο θαη πεξηιακβάλεη έλαλ θχθιν 

δηαζθάιηζεο θαη βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο πνπ βαζίδεηαη ζε θξηηήξηα πνηφηεηαο θαη 

ελδεηθηηθνχο πεξηγξαθείο θαη απεπζχλεηαη ηφζν ζηα ζπζηήκαηα ΔΔΚ φζν θαη ζηνπο θνξείο 

παξνρήο ΔΔΚ»(Cedefop, Γεθέκβξηνο 2011, Γηακνξθψλνληαο ηε Γηα Βίνπ Μάζεζε: Ζ 

αμηνπνίεζε ησλ θνηλψλ επξσπατθψλ εξγαιείσλ θαη αξρψλ: 2). 

 
46

Αλαιπηηθφηεξα βι. ηε χζηαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ (18 

Ηνπλίνπ 2009) γηα ηε δεκηνπξγία Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηεο 

Πνηφηεηαο ζηελ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε. 

 

http://www.eqavet.eu/gns/home.aspx
http://www.eqavet.eu/gns/home.aspx
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/training.html
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/training.html
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/training.html
http://www.eqavet.eu/gns/policy-context/european-quality-assurance-reference-framework.aspx
http://www.eqavet.eu/gns/policy-context/european-quality-assurance-reference-framework.aspx
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4.1.6 Οι Ευρωπαώκϋσ αρχϋσ για την πιςτοπούηςη τησ μη τυπικόσ 

και ϊτυπησ μϊθηςησ  

 

Με ηε χζηαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20ήο Γεθεκβξίνπ 2012 γηα ηελ 

επηθχξσζε ηεο κε ηππηθήο θαη ηεο άηππεο κάζεζεο, ηα θξάηε θιήζεθαλ λα 

ζεζπίζνπλ, ην αξγφηεξν κέρξη ην 2018, ζχκθσλα κε ηηο εζληθέο ηνπο ζπλζήθεο θαη 

ηδηαηηεξφηεηεο, θαζψο θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ θξίλνπλ ζθφπηκν, ξπζκίζεηο γηα ηελ 

επηθχξσζε ηεο κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο, αθνινπζψληαο νξηζκέλεο 

θαηεπζπληήξηεο αξρέο.47 

 

 

4.1.7 Η Ευρωπαώκό  ταξινόμηςη δεξιοτότων, ικανοτότων 

καιεπαγγελμϊτων (ESCO) 

 

Σν ESCO ζπληζηά έλα επξσπατθφ ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο 

δεμηνηήησλ/ηθαλνηήησλ, πξνζφλησλ θαη επαγγεικάησλ,πνπ θηινδνμεί λα πεξηγξάθεη 

ηηο δεμηφηεηεο, ηθαλφηεηεο θαη πξνζφληα, πνπ ρξεηάδνληαη γηα αξθεηέο ρηιηάδεο 

επαγγεικάησλ.Σν ESCO δεκηνπξγήζεθε ζηε βάζε ηεο θνηλήο πνιηηηθήο 

πξσηνβνπιίαο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ησλ θξαηψλ- κειψλ γηα «Νέεο 

δεμηφηεηεο γηα λέεο δνπιεηέο», πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ε 

απαζρνιεζηκφηεηα. 

Αλακέλεηαη κάιηζηα λα ζπκβάιιεηθαζνξηζηηθά ζηε δηαδηθαζία εχξεζεο 

εξγαζίαο, θαζψο δηαζέηεη νξηζκέλα θαηλνηφκα ραξαθηεξηζηηθά. Γηα παξάδεηγκα, ην 

ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο ESCO δχλαηαη λα δηεπθνιχλεη ηελ εχξεζε εξγαζίαο θαη ζην 

εμσηεξηθφ, θαζψο είλαη πνιπγισζζηθφ.Ωο εθ ηνχηνπ, ζα απνηειέζεη πνιχηηκν δνκηθφ 

ζηνηρείν γηα δηθηπαθέο πχιεο εχξεζεο εξγαζίαο, εξγαιεία επαγγεικαηηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ θαη βάζεηο δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε επθαηξίεο κάζεζεο, 

                                                           
47

Ζ επηθχξσζε ηεο κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο πξφθεηηαη λα καο απαζρνιήζεη ζε 

επφκελν θεθάιαην, φπνπ θαη αλαιχνληαη δηεμνδηθά νη αξρέο θαη νη ζηφρνη ηεο ΔΔ. 

 



[49] 
 

πξνζθέξνληαο απηά νθέιε ζε φζνπο αλαδεηνχλ εξγαζία ή αιιαγή ζηαδηνδξνκίαο, 

θαζψο επίζεο θαη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη ηνπο εξγνδφηεο.48 

Κη απηφ γηαηί, δεδνκέλνπ φηη φια ηα επξσπατθά εξγαιεία ζα πξέπεη λα 

ζπλδένληαη κε ηελ αγνξά εξγαζίαο, ζηελ Δπξσπατθή πξφηππε νξνινγία γηα ηα 

επαγγέικαηα, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα (ESCO), ε νξνινγία ηνπ 

πιαηζίνπ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ζρεηίδεηαη κε ηελ νξνινγία ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο (επαγγέικαηα). Απηφ ζα επηηξέςεη ηελ ακεζφηεξε ζχλδεζε ησλ 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ (καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ) κε ηηο αλάγθεο ηεο 

αγνξάο εξγαζίαο.  

 

 

4.1.8 Οι Ευρωπαώκϋσ οδηγύεσ για τη Συμβουλευτικό και τον 

Επαγγελματικό Προςανατολιςμό 

 

Ζ Γηα Βίνπ πκβνπιεπηηθή θαη ν Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο 

αλαθέξνληαη ζε κηα ζεηξά απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

πνιίηεο λα πξνζδηνξίδνπλ ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπο, ψζηε λα ιακβάλνπλ 

ζεκαληηθέο απνθάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαηδεπηηθή θαη ηελ επαγγεικαηηθή 

ηνπο πνξεία. Ζ Γηα Βίνπ πκβνπιεπηηθή θαη ν Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο 

παξέρνληαη ζε πνηθίιεο δνκέο, φπσο ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ θαηάξηηζε, ζηελ 

απαζρφιεζε, ζηελ θνηλφηεηα, αιιά θαη ηδησηηθά.49 Βαζηθφο ηνπο ζηφρνο είλαη ε 

πξναγσγή ηεο ηζφηεηαο ζηελ πξφζβαζε, ζηε ζπκκεηνρή θαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο, θαζψο θαη ζηε ζπκκεηνρή ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 
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4.2 Η αξιοπούηςη των κοινών ευρωπαώκών εργαλεύων 

και αρχών 

 

Σα εξγαιεία θαη νη αξρέο πνπ πξναλαθέξζεθαλ απνηεινχλ έλα 

νινθιεξσκέλν πιαίζην ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ- κειψλ θαη ηεο Έλσζεο 

ηφζν ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο, φζν θαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

ζχλδεζεο απηψλ κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Παξ‟ φια απηά, ν αληίθηππνο 

πνπ δχλαληαη λα έρνπλ εμαξηάηαη ζαθψο απφ ηεζπλεπή εθαξκνγή ηνπο. Κη απηφ γηαηί 

νη ζηφρνη, νη θαηεπζχλζεηο θαη ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα γηα ηε ζέζπηζε θαη πινπνίεζή 

ηνπο ζπκθσλήζεθαλ κελ ζε επξσπατθφ επίπεδν, ε επζχλε σζηφζν γηα ηελ εθαξκνγή 

ηνπο ελαπφθεηηαη ζηα θξάηε κέιε.  Δπηπξνζζέησο, εμίζνπ ζεκαληηθφ ξφιν ζην βαζκφ 

άζθεζεο επηξξνήο απφ κέξνπο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαιείσλ θαη αξρψλ δχλαηαη λα 

δηαδξακαηίζεη θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αιιειεπηδξνχλ ηα εξγαιεία κε ηνπο άκεζα 

θαη έκκεζα ελδηαθεξφκελνπο, αιιά θαη κεηαμχ ηνπο.  

Ζ ζσζηή θαη ζπλεπήο εθαξκνγή ησλ επξσπατθψλ εξγαιείσλ θαη αξρψλ 

αλακέλεηαη λα εληζρχζεη ηε δηαθάλεηαθαη ηελ θαηαλφεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ 

πξνζφλησλ, λα πξναγάγεη ηελ θηλεηηθφηεηα εθπαηδεπφκελσλ θαη εξγαδνκέλσλ θαη λα 

σθειήζεη πνηθηινηξφπσο ηνπο πνιίηεο, παξέρνληαο έλαλ ζπζηεκαηηθφ θαη ζαθή 

ηξφπν επηθχξσζεο θαη ηεθκεξίσζεο ησλ γλψζεσλ, ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ 

ηθαλνηήησλ ηνπο, θαζηζηψληαο ηεο δηαθαλείο θαη ζπγθξίζηκεο, αθνχ φια ηα εξγαιεία 

θαη νη αξρέο βαζίδνληαη ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, ηα νπνία θαζηζηνχλ 

επθνιφηεξα θαηαλνεηφ ηη γλσξίδεη, θαηαλνεί θαη κπνξεί λα θάλεη ν θάηνρνο ελφο 

πηζηνπνηεηηθνχ ή ελφο δηπιψκαηνο (Cedefop, 2011).50 

Ζ αλάπηπμε επξσπατθψλ εξγαιείσλ θαη αξρψλ έδσζε ην έλαπζκα γηα ηελ 

έλαξμε ηνπ δηαιφγνπ κεηαμχ πνιιψλ ελδηαθεξφκελσλ: θπβεξλήζεσλ, θνηλσληθψλ 

εηαίξσλ, ζεζκηθψλ νξγάλσλ, εθπαηδεπνκέλσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ θνξέσλ ηνπ 

δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα. Ωο εθ ηνχηνπ, δηαθαίλεηαη ήδε ν ζρεκαηηζκφο κηαο 

θνηλήο αληίιεςεο ζρεηηθά κε ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ζπλδένληαη. Ο δηάινγνο απηφο βειηίσζε,επίζεο, ηε ζχλδεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ηκεκάησλ ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ζπλδένληαη ηα ζπζηήκαηα άιισλ ρσξψλ κεηαμχ ηνπο, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν κπνξεί λα εληζρπζεί ε ζπζρέηηζε ηεο εθπαίδεπζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο.  
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4.3 Αλληλεπύδραςη, ςυνοχό και ςυντονιςμόσ των 

ευρωπαώκών εργαλεύων και αρχών51 

 

Πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ε νπζηαζηηθή αμηνπνίεζε ησλ επξσπατθψλ 

εξγαιείσλ θαη αξρψλ ζην ζχλνιφ ηνπο, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ 

κε ηνλ νπνίν αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο. Γηα λα δηαζθαιηζηεί, φκσο, ε 

απνηειεζκαηηθή αιιειεπίδξαζε ησλ επξσπατθψλ εξγαιείσλ θαη αξρψλ, απαηηείηαη ε 

ζπλεθηηθή αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηνπο.  

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, απηφ κπνξεί λα απαηηεί ηελ ελνπνίεζε ησλ 

πθηζηάκελσλ εξγαιείσλ. ηε ινγηθή απηή πξνηείλεηαη ν ζρεκαηηζκφο εληαίνπ 

ζπζηήκαηνο αθαδεκατθψλ κνλάδσλ πνπ ζα ελνπνηεί ην ECVET θαη ην Δπξσπατθφ 

ζχζηεκα κεηαθνξάο δηδαθηηθψλ κνλάδσλ γηα ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε (ECTS). Κάηη 

ηέηνην, αλ θαη εθ πξψηεο φςεσο εκθαλίδεηαη σο δήηεκαηερληθήο θχζεο, εγείξεη ελ 

κέξεη ζνβαξνχο πξνβιεκαηηζκνχο πνιηηηθνχ ραξαθηήξα αλαθνξηθά κε ηελ ηζφηηκε 

θνηλσληθή αλαγλψξηζε ησλ γεληθψλ θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ, 

ζπληζηψληαο ηνλ πξνζάιακν γηα κηα ξηδηθή αιιαγή λννηξνπίαο ζρεηηθά κε ηνπο δχν 

θιάδνπο (γεληθή θαη επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε). 

ε άιιεο πεξηπηψζεηο, σζηφζν, ε αιιειεπίδξαζε ζπλίζηαηαη ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ θαη ηε δηαζαθήληζε ηνπ ξφινπ ηνπ θάζε εξγαιείνπ ζε ζρέζε κε ηα 

ππφινηπα θαη ηε ρξήζε θνηλήο νξνινγίαο, κηαο θαη φια ηα εξγαιεία ππεξεηνχλ ηε 

δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο ηεο κάζεζεο πνπ απνθηήζεθε εληφο, αιιά θαη εθηφο ηνπ 

ηππηθνχ πιαηζίνπ ησλ επίζεκσλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ, κε δηαθνξεηηθφ,φκσο, ζθνπφ 

ην θαζέλα. Έηζη, απφ ην 2012 ηα εζληθά πηζηνπνηεηηθά θαη δηπιψκαηααλαθέξνπλ ην 

επίπεδν EQF ζην νπνίν αληηζηνηρνχλ, ελψ ηα έγγξαθα ηνπ Δπξσδηαβαηεξίνπ 

πεξηιακβάλνπλ αλαθνξέο ζηα αληίζηνηρα επίπεδα ηνπ EQF. 

Οινθιεξψλνληαο, αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη ηα ζπζηεκηθά εξγαιεία, φπσο ην 

EQF θαη ην EQAVET, ιεηηνπξγνχλ ππνζηεξηθηηθά πξνο ηα ζπζηήκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη πνιίηεο, φπσο είλαη ην Europass, ην ECVET θαη ηα ζπζηήκαηα 

επηθχξσζεο. 
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4.4Απαραύτητη η αλλαγό νοοτροπύασ52 

 

Οη ζπλζήθεο δείρλνπλ επλντθέο γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ησλ επξσπατθψλ 

εξγαιείσλ θαη αξρψλ, θαζψο δηαζέηνπλ ηζρπξή πνιηηηθή ππνζηήξημε θαη απνηεινχλ 

κέξνο ηεο ζηξαηεγηθήο εθζπγρξνληζκνχ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο. 

Ωζηφζν, ζα πξέπεη λα γεθπξσζεί ην ράζκα κεηαμχ ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ησλ ελ 

ιφγσ εξγαιείσλ θαη ηεο πξαθηηθήο εθαξκνγήο ηνπο εληφο ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ 

εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο θαη επηθχξσζεο επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ.  

Γεδνκέλνπ φηη νη ρψξεο ζπκκεηέρνπλ ζηα επξσπατθά εξγαιεία νηθεηνζειψο, 

θαζψο ε εθαξκνγή εξγαιείσλ θαη αξρψλ ζηεξίδεηαη ζε δηαβνπιεχζεηο θαη ζε 

ζπλελλφεζε, θαη φρη ζε επξσπατθή λνκνζεηηθή ξχζκηζε, ε ζπλεξγαζία θαη ε 

αλάπηπμε ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ- κειψλ θαη ηεο Έλσζεο, αιιά θαη ησλ 

θξαηψλ κεηαμχ ηνπο, ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο θξίλεηαη 

απαξαίηεηε γηα λα ππάξμεη πξφνδνο. Ζ πιήξεο αμηνπνίεζε ησλ επξσπατθψλ 

εξγαιείσλ θαη αξρψλ απαηηεί αλνηρηφ πλεχκα, δηάινγν θαη απνθαζηζηηθφηεηα.  

Αλακθηζβήηεηα, πνιιέο ρψξεο βαζίδνληαη πιένλ ζηα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα γηα λα πξνζδηνξίδνπλ ηα δηάθνξα επίπεδα ησλ εζληθψλ πιαηζίσλ 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ. Χζηφζν, ε ινγηθή ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ 

πξέπεη λα εθαξκφδεηαη κε ζπλνρή, ψζηε ηα ηειεπηαία λα αληαπνθξίλνληαη ζε 

πξφηππα, αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη κεζφδνπο αμηνιφγεζεο, 

δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο.  

 

Ζ πιήξεο πινπνίεζε θαη ε απνηειεζκαηηθή αιιειεπίδξαζε ησλ επξσπατθψλ 

εξγαιείσλ θαη αξρψλ ζα ζπκβάιεη νπζηαζηηθά ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ζπζηεκάησλ 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηελ Δπξψπε, ελψ αλακέλεηαη λα πξνζθέξεη ηεξάζηηεο 

δπλαηφηεηεο ζηνπο επξσπαίνπο πνιίηεο, ηφζν ζε επίπεδν κάζεζεο φζν θαη ζε 

επαγγεικαηηθφ επίπεδν.  

Οινθιεξψλνληαο, ην πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη αλαιχνληαο 

ηελ πνξεία δηακφξθσζεο ηνπ επξσπατθνχ πεξηβάιινληνο Γηα Βίνπ Μάζεζεο, ζε 

ζπλάξηεζε κε ηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο εμειίμεηο θαη πξνθιήζεηο, πξνθχπηεη φηη ε 

δηακφξθσζε ησλ θνηλψλ επξσπατθψλ εξγαιείσλ θαη αξρψλ ζπληζηά απνηέιεζκα ηεο 

καθξνρξφληαο ζπλεξγαζίαο ησλ θξαηψλ- κειψλ, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ησλ 
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ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο Έλσζεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, επηρεηξείηαη ε εμηζνξξφπεζε 

ηνπ δίπνινπ εθπαίδεπζεο θαη νηθνλνκίαο, κε ηελ νηθνδφκεζε φζν ην δπλαηφλ 

κεγαιχηεξεο ζχλδεζεο κεηαμχ εθπαίδεπζεο θαη αγνξάο εξγαζίαο. ηε βάζε απηή 

ζηεξίρζεθε θαη ε αλάπηπμε ηνπ Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ Πξνζφλησλ (EQF). 
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5. Το Ευρωπαώκό Πλαύςιο Προςόντων(EQF) 

«Μέζα ζ’ έλα πεξηβάιινλ φπνπ ηα ζχλνξα αλάκεζα ζε θξάηε γίλνληαη φιν θαη πην 

δπζδηάθξηηα ε αλάγθε γηα ζπλεξγαζία ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 

θαζίζηαηαη επηηαθηηθή, φπσο επίζεο θαη ε δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο ησλ πξνζφλησλ, πνπ 

ζα νδεγήζεη ζε κεγαιχηεξε θηλεηηθφηεηα ζπνπδαζηψλ, δαζθάισλ αιιά θαη 

εξγαδνκέλσλ»  

(Εαρείιαο,2012: 45- 46). 

 

 

5.1 Η φιλοςοφύα και η δομό του Ευρωπαώκού Πλαιςύου 

Προςόντων (EQF) 

Σν 2000, ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο Ληζαβφλαο, θαηέιεμε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε έκθαζε ζηε Γηα Βίνπ Μάζεζε, αιιά θαη ε κεγαιχηεξε δηαθάλεηα 

ησλ πξνζφλησλ πξέπεη λα απνηειέζνπλ ηηο ζεκειηψδεηο ζπληζηψζεο γηα ηελ 

πξνζαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ηεο Κνηλφηεηαο ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο, αιιά θαη γηα ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ θαη ηεο 

πνηφηεηαο ηεο απαζρφιεζεο.Ζ άπνςε απηή ηνλίζηεθε ζηε ζπλέρεηα θαη απφ ην 

Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο Βαξθειψλεο ην 2002, ην νπνίν - σο ζηνηρείν ηεο 

ζηξαηεγηθήο γηα λα θαηαζηεί ε Δπξσπατθή Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε 

παγθφζκηνζεκείν αλαθνξάο πνηφηεηαο έσο ην 2010- δήηεζε ηε ζέζπηζε κέηξσλ γηα 

λα εμαζθαιηζηεί ε δηαθάλεηα ησλ πξνζφλησλ (Εαρείιαο, 2012: 50).53 

 
Έηζη, ην 2004, ζηελ θνηλή έθζεζε ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά 

κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε 

2010»54εθδειψζεθε ζαθήο πξσηνβνπιία γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο ησλ 
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«Τν ςήθηζκα ηνπ Σπκβνπιίνπ ηνπ 2002 ζρεηηθά κε ηε δηα βίνπ κάζεζε θάιεζε ηα θξάηε κέιε 

λα ελζαξξχλνπλ ηε ζπλεξγαζία θαη λα ρηίζνπλ γέθπξεο κεηαμχ ηεο ηππηθήο, ηεο κε-ηππηθήο θαη 

ηεο άηππεο κάζεζεο. Απηφ ζεσξήζεθε πξνυπφζεζε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο επξσπατθνχ 

ρψξνπ δηα βίνπ κάζεζεο, πξνρσξψληαο κε βάζε ηα επηηεχγκαηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

Μπνιφληαο ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε αιιά θαη γηα ηελ πξνψζεζε παξφκνησλ κέηξσλ ζηνλ 

ηνκέα ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Κνπεγράγεο».(Εαρείιαο, 

2012: 50).  
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επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαη ηέζεθαλ νη βάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ 

Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ Πξνζφλησλ (EQF). 

Σν Δπξσπατθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ (EQF), φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ επίζεκε 

ζχζηαζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ, ζπληζηά ην ζεκαληηθφηεξν εξγαιείν πξνψζεζεο ησλ 

πνιηηηθψλ Γηα Βίνπ Μάζεζεο, θαζψο επίζεο θαη  έλα πιαίζην ζπλεξγαζίαο, ζηε βάζε 

ηεο εζεινληηθήο δέζκεπζεο, κεηαμχ ησλ εζληθψλ θνξέσλ αιιά θαη ησλ δηεζλψλ 

θιαδηθψλ νξγαληζκψλ, πνπ αζρνινχληαη κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε. 

Απνηειεί έλα θνηλφ επξσπατθφ πιαίζην αλαθνξάο, ην νπνίν ζπλδέεη ηα δηαθνξεηηθά 

ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ιεηηνπξγψληαο σο «κεραληζκφο 

κεηάθξαζεο» γηα ηελ επθνιφηεξε αλάγλσζε θαη θαηαλφεζε ησλ πξνζφλησλ, ελψ 

έρεη σο βαζηθφ ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα  ηελ 

ελίζρπζε ηεο επξσπατθήο αγνξάο εξγαζίαο(χζηαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 2008).  Γεδνκέλνπ, ινηπφλ, φηη ιακβάλεη ππφςε ηελ πνηθηιφηεηα 

ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαη δηεπθνιχλεη ηε ζχγθξηζε 

ησλ πξνζφλησλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ, ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί έλα 

πιαίζην γηα πιαίζηα ή ζπζηήκαηα θαη ζπλεπψο κπνξεί λα πεξηγξαθεί θαη σο «κεηα- 

πιαίζην».55 

Βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ EQF είλαη έλα ζχλνιν 8 επηπέδσλ πνπ απνηεινχλ ην 

θνηλφ ζεκείν αλαθνξάο γηα ηηο αξρέο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζε εζληθφ θαη 

θιαδηθφ επίπεδν θαη θαιχπηνπλ ηε γεληθή εθπαίδεπζε θαη ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, 

ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, θαζψο θαη ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε. 

Χζηφζν, ε ζεψξεζε ηνπ EQF σο κηα θιίκαθα κε 8 επίπεδα δε ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα 

γίλεηαη δηαρσξηζκφο ζηνλ ίδην αξηζκφ επηπέδσλ ζε θάζε εζληθφ πεξηβάιινλ. Σα 

εζληθά πιαίζηα πξνζφλησλ κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ πεξηζζφηεξα ή ιηγφηεξα 

επίπεδα, θάηη πνπ εληνπίδεηαη ζε αξθεηέο ρψξεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε θσηία, κε 12 

επίπεδα.56 

Σα 8 επίπεδα αλαθνξάο ηνπ EQF βαζίδoληαη ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, 

ηα νπνία λννχληαη σο πεξηγξαθή ηνπ ηη γλσξίδεη, θαηαλνεί θαη είλαη ηθαλφο λα θάλεη ν 
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εθπαηδεπφκελνο κεηά ηελ νινθιήξσζε κηαο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Έηζη, ζην EQF 

ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα νξίδνληαη βάζεη ελφο ζπλδπαζκνχ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ 

θαη ηθαλνηήησλ. Δμαηηίαο ηεο έληνλεο δηαθνξεηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηελ Δπξψπε, δελ είλαη δπλαηή ε ζχγθξηζε ησλ 

πξνζφλησλ κε βάζε ηηο εηζξνέο, φπσο ε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ή ην εθπαηδεπηηθφ 

ίδξπκα. Έηζη, ην βάξνο κεηαηνπίδεηαη ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Ζ κεηαηφπηζε 

απηή ππνζηεξίδεη ηελ θαιχηεξε αληηζηνίρηζε αλάκεζα ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο θαη ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, δηεπθνιχλνληαο ηε κεηαθνξά 

ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο θαη δηαθνξεηηθά 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. 

Απηφ αληαλαθιά κηα ζεκαληηθή αιιαγή ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλνληαη 

αληηιεπηέο θαη πεξηγξάθνληαη ε εθπαίδεπζε, ε θαηάξηηζε θαη ε κάζεζε. Ζ ζηξνθή 

πξνο ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα εηζάγεη κηα θνηλή γιψζζα θαη θαζηζηά δπλαηή ηε 

ζχγθξηζε πξνζφλησλ ζχκθσλα κε ην πεξηερφκελν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη 

φρη ζχκθσλα κε ηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο θαη δηαδηθαζίεο κάζεζεο. Δπηπιένλ, ε 

ρξήζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ επηπέδσλ ησλ 

πξνζφλησλ ζα δηεπθνιχλεη ηελ επηθχξσζε ηεο κάζεζεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη έμσ 

απφ ην πιαίζην ησλ επίζεκσλ ηδξπκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, γεγνλφο πνπ 

ζεσξείηαη βαζηθφ ζηνηρείν ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. 

Οινθιεξψλνληαο, ην EQF είλαη πιήξσο ζπκβαηφ κε ην πιαίζην πξνζφλησλ 

γηα ηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε πνπ ζέζπηζε ε Γηαδηθαζία ηεο Μπνιφληα, αθνχ νη 

πεξηγξαθηθνί δείθηεο ηνπ EQF ζηα επίπεδα 5-8 έρνπλ ζαθή παξαπνκπή ζηνπο 

πεξηγξαθηθνχο δείθηεο ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο.57 Βαζηθφο ιφγνο γηα ην 

ζρεδηαζκφ ησλ αλψηεξσλ επηπέδσλ ηνπ EQF κε άκεζε αλαθνξά ζηνπο 

πεξηγξαθηθνχο δείθηεο ηνπ Πιαηζίνπ Πξνζφλησλ ηνπ Δπξσπατθνχ Υψξνπ Aλψηαηεο 

Eθπαίδεπζεο είλαη λα απνθεπρζεί ε αλάπηπμε δχν απνκνλσκέλσλ πιαηζίσλ. Παξ‟ 

φια απηά, νη πεξηγξαθηθνί δείθηεο ησλ επηπέδσλ 6-8 ηνπ EQF είλαη επξχηεξνη θαη πην 

γεληθφινγνη, αθνχ πξνζβιέπνπλ ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ επηπέδσλ θάζε κνξθήο 

κάζεζεο θαη φρη απνθιεηζηηθά ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Χζηφζν, εληνπίδνληαη 

ζαθείο νκνηφηεηεο ζηα δχν πιαίζηα, αθνχ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηε βειηίσζε ηεο 

δηαθάλεηαο αλαθνξηθά κε ηα πξνζφληα ζηελ Δπξψπε, θηινδνμψληαο λα 

ππνζηεξίμνπλ ηε δηα βίνπ κάζεζε θαη ηελ θηλεηηθφηεηα.  
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Κιείλνληαο, θξίλεηαη ζεκαληηθφ λα επηζεκαλζεί φηη θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ 

EQF, έρεη δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε απφ πιεπξάο ΔΔ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο, 

έλα δήηεκα πνπ ζαθψο δελ είλαη θαηλνχξην, σζηφζν, ε αλαγθαηφηεηά ηνπ ζηα πιαίζηα 

ηνπ EQF έρεη εληαζεί. Έηζη, ζηε ζχζηαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ (2008: 15) παξαηίζεληαη νξηζκέλεο θνηλέο αξρέο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

πνηφηεηαο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη ζηελ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη 

Καηάξηηζε, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε αλάγθε λ‟ απνηειέζνπλ νη δηαδηθαζίεογηα ηε 

δηαζθάιηζε πνηφηεηαο ηε βάζε ηνπ EQF, αθνχ πξσηίζησο απνηειέζνπλ 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο εζσηεξηθήο δηνίθεζεο ησλ ηδξπκάησλ εθπαίδεπζεοθαη 

θαηάξηηζεο, κέζσ ηαθηηθήο αμηνιφγεζεο ησλ ηδξπκάησλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ ηνπο 

απφ εμσηεξηθνχο θνξείο. 

 

5.2 Η πορεύα δημιουργύασ του Ευρωπαώκού Πλαιςύου 

Προςόντων (EQF) 

 

Απ‟ φιεο ηηο επξσπατθέο πξσηνβνπιίεο θαη πνιηηηθέο Γηα Βίνπ Μάζεζεο πνπ 

αλαπηχρζεθαλ θαη ηέζεθαλ ζε εθαξκνγή, ην Δπξσπατθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ (EQF) 

απνηειεί ζίγνπξα ηε ζεκαληηθφηεξε, αθνχ ζηνρεχεη ζην λα γεθπξψζεη ηηο ελκέξεη 

δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, πνπ παξαδνζηαθά δηαρψξηδαλ ηελ εθπαίδεπζε απφ ηελ 

θαηάξηηζε, λα πξνάγεη ηε δηαθάλεηα ησλ ηίηισλ, δειαδή ηνπ ηη αθξηβψο ζεκαίλεη 

πξαθηηθά ν θαζέλαο απ‟ απηνχο θαη, ηέινο, λα δψζεη ψζεζε ζηελ επαγγεικαηηθή, 

αιιά θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή θηλεηηθφηεηα. Απηή αθξηβψο ε έκθαζε δηαθαίλεηαη θαη ζ‟ 

φια ηα θείκελα πνιηηηθήο ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. 

Ζ αλάπηπμε ηνπ Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ Πξνζφλησλμεθίλεζε ην 2004, φηαλ 

ζηελ θνηλή έθζεζε ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε 2010»58 εθδειψζεθε ζαθήο 

πξσηνβνπιία γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ. 

Έηζη, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, κε ηελ ππνζηήξημε κηαο Οκάδαο Δκπεηξνγλσκφλσλ 
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ηνπ EQF, θαηάξηηζε έλα ζρέδην πξνηείλνληαο έλα πιαίζην 8 επηπέδσλ βαζηζκέλν ζηα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα, ζηφρνο ηνπ νπνίνπ είλαη ε δηεπθφιπλζε ηεο δηαθάλεηαο,59 

ζχγθξηζεο θαη κεηαθνξάο ησλ πξνζφλησλ, πνπ απνθηψληαη ζε δηαθνξεηηθά 

ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ε ελίζρπζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ε ππνζηήξημε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

δεκνζηνπνίεζε ην ελ ιφγσ έγγξαθν γηα δηαβνχιεπζε ζε φιε ηελ Δπξψπε, ην 

δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2005. 

ηα πιαίζηα ηεο δηαβνχιεπζεο, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Γιαζθψβε (22-23 

επηεκβξίνπ 2005), ζπλδηάζθεςε κε ζέκα «Τα Πιαίζηα Πξνζφλησλ ζηελ Δπξψπε: 

Μαζαίλνληαο δηα κέζνπ ησλ ζπλφξσλ». Ζ ζπλδηάζθεςε είρε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε 

ζρεηηθά κε ην Δπξσπατθφ Πιαίζην Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ θαη ηελ αλάδεημε ησλ 

πξνθιήζεσλ θαη ησλ επθαηξηψλ πνπ ην ζπλνδεχνπλ. Οη εθπξφζσπνη εμέθξαζαλ σο 

επί ην πιείζηνλ ηε ζηήξημή ηνπο ζην EQF, ην νπνίν, φκσο, επηζπκνχζαλ λα 

ιεηηνπξγήζεη σο θνηλφ ζεκείν αλαθνξάο θαη θαη‟ επέθηαζε σο νπδέηεξνο 

«κεραληζκφο κεηάθξαζεο» ησλ πξνζφλησλ, πνπ ζα ππνζηεξίδεη ηε δηαθάλεηα, ηε 

κεηαθνξά θαη ηελ αλαγλψξηζε, θαη φρη σο κέζν πνπ ζα κπνξνχζε λα επηβάιεη έλα 

εληαίν κνληέιν κάζεζεο, κέζσ ηεο πξνψζεζεο κεηαξξπζκίζεσλ ζηα εθπαηδεπηηθά 

ζπζηήκαηα ησλ θξαηψλ- κειψλ (Raffe, 2005).60 

Κάηη ηέηνην βέβαηα είλαη δπλαηφ λα πξνθχςεη θαη έκκεζα, σο απνηέιεζκα ηεο 

δηαδηθαζίαο πηνζέηεζεο ηεο πξνζέγγηζεο ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ,61 ε 

νπνία έγηλε γεληθά απνδεθηή σο βάζε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζφλησλ, θπξίσο δηφηη 

δχλαηαη λα ιεηηνπξγήζεη σο κέζν γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο κε ηππηθήο θαη ηεο άηππεο 
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 Ζ δηαθάλεηα ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ νξίδεηαη σο ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ε αμία ησλ 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί θαη λα ζπγθξηζεί ζηελ αγνξά εξγαζίαο, 

ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε θαη ζηνλ επξχηεξν θνηλσληθφ πεξίγπξν. 

 
60

 Raffe (2005),  Qualifications Frameworks in Europe: Learning across boundaries, Report of 

the Glasgow Conference, 22-23 September 2005, δηαζέζηκνζην: 

http://collections.europarchive.org/tna/20080205132101/www.fco.gov.uk/Files/kfile/Conferenc

eReportfinal.pdf 

 

61
 Γεληθφηεξα ππνζηεξίδεηαη φηη ηα Πιαίζηα Πξνζφλησλ δχλαληαη λα επηθέξνπλ ζεκαληηθέο 

αιιαγέο ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. πγθεθξηκέλανRaffe (2009) δηαθξίλεηηξίαείδεπιαηζίσλ, 

“communications” frameworks, “„transformational” frameworksθαη “reforming” frameworks. 

Αλαιπηηθφηεξα βι. Raffe (2009) δηαζέζηκν ζην: 

http://www.ces.ed.ac.uk/PDF%20Files/Brief048.pdf 

http://collections.europarchive.org/tna/20080205132101/www.fco.gov.uk/Files/kfile/ConferenceReportfinal.pdf
http://collections.europarchive.org/tna/20080205132101/www.fco.gov.uk/Files/kfile/ConferenceReportfinal.pdf
http://www.ces.ed.ac.uk/PDF%20Files/Brief048.pdf
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κάζεζεο. Τπήξμε, σζηφζν, πξνβιεκαηηζκφο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ελ ιφγσ 

πξνζέγγηζεο ζηελ πξάμε θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηεο.  

Απελαληίαο, γηα ην πιαίζην ησλ νθηψ επηπέδσλ εθθξάζηεθε κεγάιε 

ππνζηήξημε, ελψ ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο αλαγλσξίζηεθε σο απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ηνπ EQF.  

Δπηπιένλ, νη εξσηεζέληεο δήηεζαλ κεγαιχηεξε ζαθήλεηα ζηε ζρέζε ηνπ EQF 

κε ηε δηαδηθαζία ηεο Μπνιφληα. Οξηζκέλνη ελδηαθεξφκελνη, εηδηθά ηα παλεπηζηήκηα, 

εμέθξαζαλ ηελ αλεζπρία φηη ην EQF κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη παξάιιεια, λα είλαη 

αζπκβίβαζην κε ηε δηαδηθαζία ηεο Μπνιφληα ή αθφκα θαη λα ηελ αληηθαηαζηήζεη. 

Δθθξάζηεθε, ινηπφλ, ε άπνςε φηη ζα πξέπεη λα αμηνπνηήζεη ηε δηαδηθαζία ηεο 

Μπνιφληα θαη λα ζπλδεζεί κε ην Πιαίζην Πξνζφλησλ ηνπ Δπξσπατθνχ Υψξνπ 

Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Χζηφζν, πνιινί αληηπξφζσπνη ππνζηήξημαλ φηη ζα 

πξέπεη λα είλαη επξχηεξν θαη λα αλαγλσξίδεη ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηεο 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο, θαζψο θαη ηεο κε ηππηθήο θαη άηππεο 

κάζεζεο, γηα ηελ επηθχξσζε ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ εηδηθνί 

κεραληζκνί(Raffe, 2005). 

Σέινο, ππήξμε πξνηξνπή, ψζηε θάζε ρψξα πνπ δελ είρε Δζληθφ Πιαίζην 

Πξνζφλησλ λα επηιέμεη ην κνληέιν εθείλν πνπ θαιχπηεη ηηο δηθέο ηεο αλάγθεο θαη 

ζπλζήθεο,κε ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο λα δέρνληαη κηα ινγηθή αληηζηνηρία κε ηα 

επίπεδα ηνπ EQF. Ζ πηνζέηεζε βέβαηα κηαο πξνζέγγηζεο καζεζηαθψλ 

απνηειεζκάησλ ηνλίζηεθε φηη ήηαλ βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

ιεηηνπξγία ησλ Δζληθψλ Πιαηζίσλ Πξνζφλησλ(Raffe, 2005).Έηζη, κε νξίδνληα ην 

2020, δεηείηαη ε αλάιεςε ελεξγεηψλ γηα λα εμαζθαιηζηνχλ ηφζν ε εθπφλεζε Δζληθψλ 

Πιαηζίσλ Πξνζφλησλ ηα νπνία λα βαζίδνληαη ζε καζεζηαθά απνηειέζκαηα, φζν θαη 

ε ζχλδεζή ηνπο κε ην Δπξσπατθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ. Δπηπιένλ, επηδηψθεηαη ε 

δεκηνπξγία πην επέιηθησλ νδψλ κάζεζεο, πνπ ζα επηηξέπνπλ ηε κεηάβαζε απφ ηνλ 

έλαλ ηνκέα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηνλ άιιν, ην κεγαιχηεξν άλνηγκα πξνο ηε 

κε ηππηθή θαη ηελ άηππε κάζεζε, θαη ηέινο ε κεγαιχηεξε δηαθάλεηα θαη αλαγλψξηζε 

ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ. 

Με ην πέξαο ηεο δηαβνχιεπζεο, αθνινχζεζε ε πλδηάζθεςε ζηε Βνπδαπέζηε 

(27-28 Φεβξνπαξίνπ 2006),62 κε ζθνπφ ηελ παξνπζίαζε ησλ απφςεσλ θαη 
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http://www.international.ac.uk/media/1524592/ECC%20-%20EQF%20-

%20Consultation%20to%20Recommendation%20-%20Budapest%20-%20Feb%202006.pdf 

http://www.international.ac.uk/media/1524592/ECC%20-%20EQF%20-%20Consultation%20to%20Recommendation%20-%20Budapest%20-%20Feb%202006.pdf
http://www.international.ac.uk/media/1524592/ECC%20-%20EQF%20-%20Consultation%20to%20Recommendation%20-%20Budapest%20-%20Feb%202006.pdf
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ελζηάζεσλ πνπ δηαηππψζεθαλ ζρεηηθά κε ηελ πξψηε πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο. 

Δπξφθεηην γηα κηα ζπλνιηθή απνηίκεζε ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε, πνπ ζπλνςίδεηαη ζηε ζέζε φηη πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί ην EQF 

ιεηηνπξγηθφ, απαηηείηαη νπζηαζηηθή δέζκεπζε ζε εζληθφ επίπεδν, ψζηε ε δεκηνπξγία 

ηνπ Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ λα αθνινπζεζεί απφ ηελ αλάπηπμε ησλ Δζληθψλ Πιαηζίσλ 

Πξνζφλησλ, ηα νπνία ζα ζπλδένληαη κε ην Δπξσπατθφ. Απηφ ζεσξήζεθε ζεκαληηθφ 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη ε δηαδηθαζία ζπλεξγαζίαο ζε επξσπατθφ επίπεδν 

ζεκειηψλεηαη ζσζηά θαη ζε εζληθφ επίπεδν.  

Οινθιεξψλνληαο, ε αληαπφθξηζε ζηε δηαβνχιεπζε θαηέδεημε σο επί ην 

πιείζηνλ  ηελ ππνζηήξημε ησλ Δπξσπαίσλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ηελ πξφηαζε ηεο 

Δπηηξνπήο, ε νπνία κεηά απφ νξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο, πηνζέηεζε ην ηειηθφ θείκελν 

ζηηο 5 επηεκβξίνπ ηνπ 2006.  

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ζπδεηήζεθε ην ελδερφκελν ε 

Δπηηξνπή λα πξνβεί ζε αλαθνίλσζε ζρεηηθά κε ην EQF. Χζηφζν, ε αλαθνίλσζε ηεο 

Δπηηξνπήο δελ είλαη λνκηθή πξάμε θαη ε έθδνζή ηεο δελ ζπλεπάγεηαη ζπκκεηνρή ησλ 

θξαηψλ κειψλ ή ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ εθαξκνγή ηεο. Δπνκέλσο, ε 

δπλαηφηεηα απηή δελ δεκηνπξγεί ηελ αλαγθαία πνιηηηθή δέζκεπζε ησλ θξαηψλ κειψλ, 

θαη άξα δελ ζα είρε πξαγκαηηθφ αληίθηππν σο πξνο ηελ εθαξκνγή ζε εζληθφ επίπεδν. 

Απελαληίαο, ζε πεξίπησζε εθαξκνγήο ηνπ EQF κε ηε λνκνζεηηθή πξάμε ηεο 

απφθαζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ζα αθνινπζνχζαλ 

αξρέο θαη ππνρξεψζεηο γηα ηα θξάηε- κέιε, ηα νπνία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαβνχιεπζεο αξλήζεθαλ νπνηνλδήπνηε δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα ηνπ πιαηζίνπ, 

ππνζηεξίδνληαο φηη ζα έπξεπε λα είλαη εζεινληηθφ. Έηζη, απνθαζίζηεθε λα 

αθνινπζεζεί ε λνκνζεηηθή πξάμε ηεο ζχζηαζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 149 θαη 150 ηεο πλζήθεο, θαζψο ην EQF 

πεξηιακβάλεη ζηνηρεία θαη πξνβιέπεη ζηφρνπο ηφζν γηα ηελ εθπαίδεπζε φζν θαη γηα 

ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2006: 479 ηειηθφ).63 

Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην δηαπξαγκαηεχηεθαλ ηελ 

πξφηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2007, θαηαιήγνληαο ζηελ επίζεκε πηνζέηεζε ηνπ EQF 

ην Φεβξνπάξην ηνπ 2008. Ζ ζχζηαζε, ε νπνία δε ζίγεη ηελ νδεγία 2005/36/EK ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ 
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Γηαζέζηκν ζην: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006PC0479&rid=2 
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επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ησλ λνκνζεηηθά θαηνρπξσκέλσλ επαγγεικάησλ,64 

ηέζεθε επηζήκσο ζε ηζρχ ηνλ Απξίιην ηνπ 2008 θαη –αλ θαη ζεσξεηηθά πξφθεηηαη γηα 

έλα εζεινληηθφ πιαίζην- φξηδε ην 2010 σο ηελ πξνηεηλφκελε εκεξνκελία-ζηφρν γηα ην 

ζπζρεηηζκφ ησλ Δζληθψλ Πιαηζίσλ Πξνζφλησλ κε ην EQF, θαη ην 2012 γηα ηελ 

εμαζθάιηζε απφ ηηο ρψξεο φηη ηα επηκέξνπο πηζηνπνηεηηθά επαγγεικαηηθψλ 

πξνζφλησλ ζα αλαθέξνληαη ζην αληίζηνηρν επίπεδν ηνπ EQF. Οη πεξηζζφηεξεο 

επξσπατθέο ρψξεο είραλ απνθαζίζεη εμαξρήο λα αλαπηχμνπλ Δζληθά Πιαίζηα 

Πξνζφλησλ ζε αληηζηνηρία κε ην Δπξσπατθφ.  
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Ζ παξνχζα ζχζηαζε δε ζίγεη ηελ νδεγία 2005/36/EK ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ησλ λνκνζεηηθά 

θαηνρπξσκέλσλ επαγγεικάησλ. Σα πεδία εθαξκνγήο ηεο νδεγίαο 2005/36/EK θαη ηνπ EQF 

δηαθέξνπλ σο πξνο ην φηη ην EQF δελ είλαη εξγαιείν γηα ηε ρνξήγεζε δηθαησκάησλ ζηνπο 

δηαθηλνχκελνπο εξγαδφκελνπο. Γηα ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, κφλν ε νδεγία 2005/36/EK επηβάιιεη 

λνκηθά δεζκεπηηθέο ππνρξεψζεηο ζηηο αξρέο ησλ θξαηψλ- κειψλ 

(RecommendationoftheEuropeanParliamentandoftheCouncil, 2008: 7). Γηαζέζηκν ζην: 

http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/news/EQF_EN.pdf 
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[62] 
 

6. Το Ευρωπαώκό Πλαύςιο Προςόντων (EQF) ςημεύο αναφορϊσ 

για τη δημιουργύα Εθνικών Πλαιςύων Προςόντων (NQF) 

 

Ζ επξεία ζπλαίλεζε σο πξνο ηε ζεκαζία θαη ηελ αμία ελφο επξσπατθνχ πιαηζίνπ 

αλαθνξάο γηα ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε Δζληθψλ Πιαηζίσλ 

Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ (NQF) ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε. 

 

6.1 Τα ςτϊδια δημιουργύασ των Εθνικών Πλαιςύων 

Επαγγελματικών Προςόντων - ΕθΠΕΠ (NQF) ςτην Ευρώπη 

 

Ζ δηαδηθαζία πινπνίεζεο ησλ ΔζΠΔΠ αθνινχζεζε ηα παξαθάησ ζηάδηα:65 

 Σσεδιαζμόρ και ανάπηςξη.66 Σν ζηάδην απηφ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ γηα 

ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ζθεπηηθνχ, ησλ ζηφρσλ πνιηηηθήο θαη ηεο δνκήο ηνπ NQF. 

ην ζεκείν απηφ, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί κηα ιεπηνκέξεηα αλαθνξηθά κε ηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ επηπέδσλ ησλ ΔζΠΔΠ. Ζ πεξηγξαθή ησλ 

επηπέδσλ βάζεη καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ δελ είλαη ε ίδηα ζε φιεο ηηο 

ρψξεο. ε κειέηε ηνπ Cedefop παξαηίζεληαη πνηθίιεο ζηξαηεγηθέο πνπ 

εληνπίδνληαη ζηα δηάθνξα θξάηε. Οξηζκέλεο ρψξεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

Δζζνλία θαη ε Πνξηνγαιία, ρξεζηκνπνηνχλ απεπζείαο ηνπο πεξηγξαθείο 

επηπέδσλ ηνπ ΔΠΔΠ, θαηαξηίδνληαο επεμεγεκαηηθνχο πίλαθεο ή νδεγνχο κε 

αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ επηπέδσλ. Άιιεο ρψξεο πάιη, φπσο ε Γαλία, ε 

Φηλιαλδία, ε Οπγγαξία, ε Ηζιαλδία, ε Ννξβεγία, ε Πνισλία, ε Ρνπκαλία θαη ε 
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Αλαιπηηθφηεξα βι. ηα ελεκεξσηηθά ζεκεηψκαηα ηνπ Cedefop, 2012 θαη Cedefop, 2013. 

Γηαζέζηκα ζηα: http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/9071_el.pdf και  

http://www.cedefop.europa.eu/el/publications-and-resources/publications/9083 

 
66

Μέρξη ηα ηέιε ηνπ 2013, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 36 ρψξεο είραλ ζπκθσλήζεη ηε γεληθή 

δηάξζξσζε ησλ πιαηζίσλ ηνπο.   

 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/9071_el.pdf
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νπεδία δηεχξπλαλ ηνπο πεξηγξαθείο ηνπ ΔΠΔΠ, ψζηε λα αληηθαηνπηξίδνπλ 

θαιχηεξα ηηο πνιππινθφηεηεο ησλ εζληθψλ ηνπο ζπζηεκάησλ.67 

 

 Δπίζημη θέζπιζη. Ζ δηαδηθαζία ζέζπηζεο δηαθέξεη απφ ρψξα ζε ρψξα. Ζ 

επίζεκε ζέζπηζε κπνξεί λα γίλεη κέζσ λφκνπ, δηαηάγκαηνο, δηνηθεηηθήο 

απφθαζεο ή επίζεκεο ζπκθσλίαο, ζε θάζε πεξίπησζε φκσο απνηειεί 

ζεκαληηθφ παξάγνληα, θαζψο ζε αξθεηέο ρψξεο, ε απνπζία ξεηήο εληνιήο 

έρεη επηθέξεη ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο ζηελ εθαξκνγή ησλ NQF θαη ηε 

ζπζρέηηζή ηνπο κε ην EQF. 

ην ζεκείν απηφ, αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη παξφηη κηα ρψξα κπνξεί λα 

εθαξκφδεη ην νηθείν ΔζΠΔΠ ρσξίο λα ζεζπίζεη λνκνζεηηθφ πιαίζην, 

ιακβάλνληαο ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο κε ζπλαηλεηηθέο δηαδηθαζίεο, γηα ηελ 

πιήξε εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ ξπζκίζεσλ, θαη έληαμή ηνπο ζηελ εζληθή 

έλλνκε ηάμε, είλαη πξνηηκφηεξε ε ζέζπηζε λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ. Ζ 

δηαδηθαζία απηή ιακβάλεη πνηθίιεο κνξθέο: νξηζκέλεο ρψξεο ηξνπνπνηνχλ 

ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ελψ άιιεο ζεζπίδνπλ λέα. Χο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 

2014 είρε απνζαθεληζηεί ε λνκηθή βάζε 28 εζληθψλ πιαηζίσλ. Σα πην 

πξφζθαηα απφ απηά είλαη ηα λνκηθά πιαίζηα ηεο Κξναηίαο, ηεο πξψελ 

Γηνπγθνζιαβηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Μαθεδνλίαο, ηεο Ρνπκαλίαο θαη ηεο 

Διβεηίαο. 

 

 Ππώιμο ζηάδιο εθαπμογήρ. Αξρίδεη ε εθαξκνγή ηνπ NQF θαη ηα ηδξχκαηα 

θαινχληαη λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηηο λέεο δνκέο θαη κεζφδνπο. Οη δπλεηηθνί 

ηειηθνί ρξήζηεο ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά κε ηνπο ζθνπνχο θαη ηα νθέιε ησλ 

NQF. Οη ρψξεο δηεπζεηνχλ πξαθηηθά δεηήκαηα (θαζνξηζκφο ξφισλ θαη 

αξκνδηνηήησλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ) θαη αλαπηχζζνπλ θξηηήξηα θαη 

δηαδηθαζίεο γηα ηελ αληηζηνίρηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ κε ηα 

επίπεδα εζληθνχ πιαηζίνπ. πλνιηθά 11 ρψξεο – ην Βέιγην (Φιάλδξα), ε 

Δζζνλία, ε Γεξκαλία, ε Ηζιαλδία, ε Λεηνλία, ε Ληζνπαλία, ην Λνπμεκβνχξγν, 
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Ζ «ηθαλφηεηα», γηα παξάδεηγκα, είλαη φξνο πνπ εξκελεχεηαη κε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο: απφ ηε γεληθή ηθαλφηεηα (Ννξβεγία) έσο ηελ θνηλσληθή ηθαλφηεηα (Πνισλία) θαη ηελ 

ηθαλφηεηα σο νινθιεξσκέλε έλλνηα πνπ πεξηθιείεη έλα εχξνο γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη 

ζηάζεσλ (Βέιγην, Γεξκαλία θαη Κάησ Υψξεο). Άιιεο ρψξεο (Φηλιαλδία, Ηζιαλδία θαη Μάιηα) 

έρνπλ ελζσκαηψζεη ζηνπο πεξηγξαθείο ησλ επηπέδσλ ηνπο ηηο «βαζηθέο ηθαλφηεηεο» ηεο ΔΔ. 

Cedefop, Ννέκβξηνο 2013: 3. 
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νη Κάησ Υψξεο, ε Ννξβεγία, ε Πνισλία θαη ε Πνξηνγαιία – βξίζθνληαλ ην 

2013 ζε απηφ ην ζηάδην.  

 

 Πποσωπημένο ζηάδιο εθαπμογήρ. Καηά ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ ζηαδίνπ, ην 

νπνίν είλαη θαη ην ηειεπηαίν ηεο φιεο δηαδηθαζίαο, ην NQF ζπληζηά πιένλ 

ζεκαληηθφ θαη αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο. Υξεζηκνπνηείηαη απφ ηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 

θαη απνθέξεη νθέιε ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο, ηα άηνκα θαη ηνπο εξγνδφηεο. 

Μέρξη ην 2013 ηα πιαίζηα 5 ρψξσλ – ηεο Γαλίαο, ηεο Ηξιαλδίαο, ηεο Γαιιίαο, 

ηεο Μάιηαο θαη ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ – εκθαλίδνληαλ λα εκπίπηνπλ ζε 

απηή ηελ θαηεγνξία.   

 

Οινθιεξψλνληαο, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε εθαξκνγή ελφο ΔζΠΔΠ 

πξνυπνζέηεη ρξφλν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θαηαλφεζεο ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ ηνπ θαη 

ηελ αιιαγήο λννηξνπίαο.Ζ ζπκκεηνρή φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ είλαη ζεκαληηθή 

ζεφια ηα ζηάδηα πξνθεηκέλνπ λα ζηεθζεί κε επηηπρία ε πνξεία δεκηνπξγίαο ηνπ 

ΔζΠΔΠ.Δπηπιένλ, ε αλάπηπμε ΔζΠΔΠ απνηειεί επαλαιεπηηθήδηαδηθαζία, θαηά ηελ 

νπνία ην πθηζηάκελν ζχζηεκαεθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαη ην ΔζΠΔΠ πθίζηαληαη 

ηξνπνπνηήζεηο, ψζηε λα επηηεπρζεί ε ζηαδηαθή επζπγξάκκηζή ηνπο. Σέινο, ηα ΔζΠΔΠ 

πξέπεη λα είλαη αξθεηά επέιηθηα ψζηε λαθαιχπηνπλ δηαθνξεηηθά είδε κάζεζεο θαη λα 

ιεηηνπξγνχλ θπξίσο σο παξάγνληεοδηεπθφιπλζεο θαη ιηγφηεξν σο θηλεηήξηεο 

δπλάκεηοαιιαγήο. 

 

6.2Απόχηςη ςε ευρωπαώκό και διεθνϋσ επύπεδο 

 
 Σα πξψηα βήκαηα γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ 

Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ (ΔΠΔΠ-EQF) μεθίλεζαλ, φπσο αλαθέξζεθε θαη 

παξαπάλσ, ην θζηλφπσξν ηνπ 2004. Σφηε ειάρηζηεο ρψξεο είραλ αλαπηχμεη πιαίζηα, 

θπξίσο ε Απζηξαιία, ε Ηξιαλδία, ε Γαιιία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Έθηνηε, φκσο, 

εδηαδηθαζία ζέζπηζεο πιαηζίσλ πξνζφλησλ βάζεη καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλέρεη 

επεθηαζεί εληππσζηαθά.  

 Σα Δζληθά Πιαίζηα Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ έρνπλ γίλεη πηα 

αλαπφζπαζην ηκήκα φισλ ζρεδφλ ησλ επξσπατθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, 

αιιάθαη πνιιψλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ εθηφο ηεο επξσπατθήο επείξνπ, πνπ 

ζπεχδνπλ λα  θαηαξηίζνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ παξφκνηα πιαίζηα, κε ηα ηειεπηαία λα 

ζπληζηνχλ πηα έλα παγθφζκην θαηλφκελν. χκθσλα κάιηζηα κε πξφζθαηε θνηλή 
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δεκνζίεπζε ηνπ Cedefop, ηνπ ETF θαη ηεο Unesco, 142 ρψξεο παγθνζκίσο έρνπλ 

ήδε ζπγθξνηήζεη, ή αλαπηχζζνπλ ζήκεξα, πιαίζηα επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ. 68 

Γηα λα ιεηηνπξγήζεη, φκσο, απνηειεζκαηηθά έλα πιαίζην πξέπεη λα έρεη 

πξνεγεζεί ε ζέζπηζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ δηαδηθαζηψλ. Μεηαμχ απηψλ είλαη ε 

ππαγσγή ησλ πξνζφλησλ ζε επίπεδα, ε πιήξεο εθαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ 

δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο θαη ε ελζσκάησζε φισλ ησλ πξνζφλησλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη φζσλ απνθηψληαη εθηφο ηππηθνχ ζπζηήκαηνο 

εθπαίδεπζεο θαηθαηάξηηζεο. Χζηφζν, νξηζκέλεο κφλν ρψξεο (Βέιγην (γεξκαλφθσλε 

θνηλφηεηα), Δζζνλία, Γεξκαλία, Ηζιαλδία, Κξναηία, Λεηνλία, Ληζνπαλία, 

Λνπμεκβνχξγν, Μαπξνβνχλην, Ννξβεγία θαη Πνξηνγαιία) έρνπλ πεηχρεη λα ζέζνπλ 

ζε ηζρχ ηηο ζρεηηθέο ξπζκίζεηο, θαζηζηψληαο ηα αληίζηνηρα ζπζηήκαηα 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ πιήξσο ιεηηνπξγηθά.(Cedefop, 2014). 

Δληνχηνηο, παξά ηελ αδπλακία επίηεπμεο ηεο απφιπηεο ελαξκφληζεο θαη 

ιεηηνπξγηθφηεηαο απφ πιεπξάο νινκέιεηαο ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ, πνιιέο ρψξεο 

ηεο ΔΔ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ηα πιαίζηα πξνθεηκέλνπ λα επηθέξνπλ κεηαξξπζκίζεηο 

ζηα εζληθά ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζε. πλνιηθά 36 ρψξεο 

ζπλεξγάδνληαη ζήκεξα γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ΔζΠΔΠ (NQF) ζε 

ζπκθσλία κε ηνΔΠΠ (EQF), ηα 28 θξάηε κέιε ηεο ΔΔ θαη ε Διβεηία, ε Ηζιαλδία, ην 

Ληρηελζηάηλ, ην Μαπξνβνχλην, ε Ννξβεγία, ε Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο 

Μαθεδνλίαο, ε εξβία, θαη ε Σνπξθία. 

Πην αλαιπηηθά, έσο ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2014, είραλ ζεζπηζηεί 28 ΔζΠΔΠ, ελψ 

29 είραλ ήδε ζεζπίζεη ή πξφηεηλαλ ην πιαίζην ησλ 8 επηπέδσλ. Οη ρψξεο πνπ είραλ 

αλαπηχμεη νινθιεξσκέλα ΔζΠΔΠ, ηα νπνία θάιππηαλ φινπο ηνπο ηχπνπο θαη ηα 

πεδία επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ήηαλ 33, ελψ 22 θαηάθεξαλ λα ζπλδέζνπλ ηα 

πιαίζηά ηνπο κε απηφ ηεο Μπνιφληα. Αθφκε, 26 ρψξεο δεκνζίεπζαλ εθζέζεηο 

αληηζηνίρηζεο, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ ηε ζχλδεζε ησλ εζληθψλ ηνπο πιαηζίσλ 

πξνζφλησλ κε ην ΔΠΔΠ.Σέινο, κφλν 4 ρψξεο είραλ ζεζπίζεη ΔζΠΔΠ πεξηνξηζκέλεο 

εκβέιεηαο, πνπ θάιππηαλ ιίγνπο κφλν ηχπνπο πξνζφλησλ.Παξά ηελ θαζπζηέξεζε ζε 

ζρέζε κε ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο, ε δηαδηθαζία ππήξμε ελ γέλεη επηηπρήο, αθνχ φιεο 

νη ρψξεο θαίλεηαη λα επηδηψθνπλ ελεξγά ηε ζπκκφξθσζή ηνπο πξνο ηνπο ζηφρνπο 
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Αλαιπηηθφηεξα βι. Cedefop (Ννέκβξηνο, 2014), Πιαίζηα Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ: ε 

επηξξνή ηνπο απμάλεηαη, ηα εκπφδηα επηκέλνπλ. 
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πνπ έζεζε ε ζχζηαζε γηα ην ΔΠΔΠ θαη πξνο ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ 

ηα θξηηήξηα ηεο δηαδηθαζίαο αληηζηνίρηζεο.
69

 

Οινθιεξψλνληαο, ηε ζχληνκε απηή επηζθφπεζε ζρεηηθά κε ηελ απήρεζε πνπ 

είρε θαη εμαθνινπζεί λα έρεη ην ΔΠΔΠ (EQF) ζηε δηακφξθσζε πνιηηηθψλ γηα ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε, αμίδεη λα πξνζηεζεί έλα αθφκε ζηνηρείν.Ζ 

Οπλέζθναλαγλσξίδεη ηνλ ξφιν ησλ πιαηζίσλ σο εξγαιείσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ πξνζφλησλ. Βάζεη απφθαζεο ηνπ 

Παγθφζκηνπ Φφξνπκ ηεο αγθάεο ηνπ 2012 γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη 

Καηάξηηζε, ε Οπλέζθν άξρηζε απφ ην 2013 λα εμεηάδεη λα θαηαζηεί εθηθηή, ηερληθψο 

θαη ελλνηνινγηθψο, ε παγθφζκηα αληηζηνίρηζε ησλ επηπέδσλ πξνζφλησλ. Σν έξγν 

απηφ βαζίδεηαη ζηελ πξφνδν πνπ έρνπλ επηηχρεη ηα εζληθά πιαίζηα πξνζφλησλ. 
70

 

Δπηινγηθά, ζήκεξα, ε ζπκβνιή ησλ πιαηζίσλ πξνζφλησλ ζηελ ελίζρπζε ηεο 

δηαθάλεηαο θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο θνηλήο αλαγλψξηζεο φισλ ησλ πξνζφλησλ είλαη 

αηζζεηή θαη δηεπξπκέλε, φρη φκσο –αθφκα- άθξσο θαζνξηζηηθή. Γηαθαίλεηαη, σζηφζν, 

ε επηηαθηηθή αλάγθε πξνζαλαηνιηζκνχ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή.  

 

6.3 Βαςικϋσ προώποθϋςεισ για την επιτυχό εφαρμογό 

των Εθνικών Πλαιςύων Προςόντων (NQF) 

 

Γηα λα επσθειεζνχλ ηφζν νη ρψξεο φζν θαη νη πνιίηεο απφ ηα Δζληθά Πιαίζηα 

Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ (ΔζΠΔΠ), νη ππεχζπλνη ράξαμεο πνιηηηθήο ζα πξέπεηλα 

επηθεληξσζνχλ ζε ηξία θνκβηθά δεηήκαηα, ήηνη ηελ πξνβνιή ησλ ελ ιφγσ εξγαιείσλ 

ζην επξχ θνηλφ, ηελ ελζσκάησζε θαηλνηφκσλ πνιηηηθψλ θαη ηε ζχλδεζε κε ηελ 
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 Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξψζεθαλ κέζσ ηεο αληηζηνίρηζεο εληζρχνπλ ηε δηαθάλεηα ησλ 

πξνζφλησλ ζε εζληθφ θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν. Οη εθζέζεηο αληηζηνίρηζεο (4) θαιχπηνπλ 

φια ηα επίπεδα θαη ηνπο ηχπνπο ησλ πξνζφλησλ, δεκνζηεχνληαη δε ζηελ εζληθή γιψζζα θαη 

ζηα αγγιηθά. Γηα πνιιέο ρψξεο νη πιεξνθνξίεο απηέο δελ ππήξραλ πξηλ απφ ηε ζέζπηζε ηνπ 

ΔΠΔΠ (Cedefop, 2014). 

 

70
Cedefop (Ννέκβξηνο, 2014), Πιαίζηα Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ: ε επηξξνή ηνπο 

απμάλεηαη, ηα εκπφδηα επηκέλνπλ. 
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αγνξά εξγαζίαο.71Γηα λα είλαη γλσζηφ έλα ΔζΠΔΠ θαη λα βνεζάεη ηα άηνκα λα 

ζρεδηάδνπλ ηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζή ηνπο, πξέπεη ηα επίπεδα λα απνηεινχλ 

ζεκείν αλαθνξάο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, νη βάζεηο 

δεδνκέλσλ γηα ηα πξνζφληα λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηα επίπεδα ηνπ πιαηζίνπ, ηα 

πξφηππα θαη ηα πξνγξάκκαηα λα αλαθέξνληαη ζην πιαίζην, νη ζχκβνπινη λα ην 

ρξεζηκνπνηνχλ σο εξγαιείν, θαη ηέινο, λα θαηαζηεί εθηθηή ε αλαγλψξηζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο κέζσ ηνπ ζρεηηθνχ επηπέδνπ ηνπ 

ΔζΠΔΠ (θαη ηνπ ΔΠΔΠ) (Cedefop, 2014). 

Παξ‟ φια απηά, νη απινί πνιίηεο νκνινγνπκέλσο δεγλσξίδνπλ πάληα ηελ 

χπαξμε ησλ Δζληθψλ Πιαηζίσλ Πξνζφλησλ. Σα ΔζΠΔΠ, φκσο, κπνξνχλ λα γίλνπλ 

πιήξσο ιεηηνπξγηθά, κφλν εάλ νη ηειηθνί ρξήζηεο (εθπαηδεπφκελνη, γνλείο, δηδαθηηθφ 

πξνζσπηθφ, ζχκβνπινη πξνζαλαηνιηζκνχ θ.ιπ.) έρνπλ πιήξε επίγλσζε ησλ 

ζρεηηθψλ ξπζκίζεσλ. Χζηφζν, νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο, πνπ ζέζπηζαλ πξφζθαηα 

ΔζΠΔΠ, δελ έρνπλ επηηχρεηαθφκε ηελ επξεία ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ. ηνλ αληίπνδα, 

ηα ψξηκα πιαίζηα, φπσο απηφ ηεο θσηίαο (SCQF) έρνπλ επηηχρεη πςειφ βαζκφ 

αλαγλψξηζεο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ (Cedefop, 2014). Καη ζε άιιεο ρψξεο, φκσο, (π.ρ. 

Σζερηθή Γεκνθξαηία, Δζζνλία, Ηξιαλδία, Πνξηνγαιία, Ζλσκέλν Βαζίιεην, Γαιιία, 

Γεξκαλία θ.ά.) έρνπλ γίλεη βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχκε πνηθίινπο 

ηξφπνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα, κε αλαγξαθή ησλ αληίζηνηρσλ επηπέδσλ ζηα λέα 

πηζηνπνηεηηθά, δηπιψκαηα, έγγξαθα Europass ή ζε βάζεηο δεδνκέλσλ γηα ηίηινπο 

ζπνπδψλ, γεγνλφο πνπ απμάλεη ηελ αμηνπηζηία ηνπ πιαηζίνπ.72 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε Γαλία, ε νπνία ζέζπηζε 

νινθιεξσκέλν πιαίζην πξνζφλησλ νθηψ επηπέδσλ ην 2009 θαη νινθιήξσζε ηελ 

αληηζηνίρηζε πξνο ην ΔΠΔΠ ην 2011, θαη κπνξεί πιένλ λα ζεσξεζείφηη δηαζέηεη έλα 

ιεηηνπξγηθφπιαίζην, αθνχ ην γλσξίδνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξνη ελδηαθεξφκελνη. 

Μάιηζηα, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2013, ε Γαλία άξρηζε λα ρνξεγεί ηίηινπο επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο ζηνπο νπνίνπο αλαγξάθνληαη ξεηά ηα αληίζηνηρα επίπεδα ηνπ εζληθνχ 

θαη επξσπατθνχ πιαηζίνπ πξνζφλησλ. Σν ΔΠΔΠ απνηειεί ζηε Γαλία ζεκείν 

αλαθνξάο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ ηίηισλ, ηφζν ζηελ επαγγεικαηηθή φζν θαη ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Σα επίπεδα ηνπ ΔΠΔΠ ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο γηα ηε 

δηακφξθσζε ησλ εζληθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηα επαγγεικαηηθά 
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πξνζφληα, θαζηζηψληαο ηελ πξνζέγγηζε κε βάζε ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα πην 

θαηαλνεηή. Μέρξη ην 2013, νη ελδηαθεξφκελνη είραλ ήδε εμνηθεησζεί κε ην πιαίζην, 

αθνχ ην 70% ησλ εξσηεζέλησλ δήισλαλ φηη «ην γλσξίδνπλ θαιά».73 

Δπηπιένλ, ε αμηνπηζηία ηνπ ΔΠΔΠ εμαξηάηαη επίζεο απφ ηελ αλά ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα επηθαηξνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην ζχλνιν ησλ 

αιιαγψλ πνπ αθνξνχλ ην πιαίζην θαη ηα πξνζφληα πνπ απηφ θαιχπηεη. Γηα 

παξάδεηγκα, ε Μάιηα πξνέβε ζε δχν επηθαηξνπνηήζεηο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο 

πξψηεο ηεο έθζεζεο αληηζηνίρηζεο ην 2009(Cedefop, 2014). 

Δλ ζπλερεία, αλ θαη ε δηακφξθσζε Δζληθψλ Πιαηζίσλ Πξνζφλησλ μεθίλεζε 

θπξίσο απφ ηνλ θιάδν ηεο εθπαίδεπζεο, πξνθεηκέλνπ ηα ΔζΠΔΠ λα ηχρνπλ γεληθήο 

απνδνρήο θαη λα νδεγεζνχλ ζηελ πιήξε θαη ζπληνληζκέλε ιεηηνπξγία ηνπο, πξέπεη 

λα ζπλδεζνχλ κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. Γηα λα έρνπλ, δειαδή, ηα Δζληθά Πιαίζηα 

Πξνζφλησλ ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα – δειαδή λα βειηηψζνπλ ηελ πξφζβαζε 

ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε, λα θαηαξγήζνπλ ηα εκπφδηα κεηαμχ επηκέξνπο 

ζπζηεκάησλ, θαη λα νδεγήζνπλ ζε αλαλέσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ζε 

λέεο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο– πξέπεη,αλακθηζβήηεηα,λα ζπλδπαζηνχλ κε άιιεο 

πνιηηηθέο, φπσο ηελ επηθχξσζε ηεο κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο, ηνλ 

επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ηε κεηαξξχζκηζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη 

ηε κεηαθνξά δηδαθηηθψλ κνλάδσλ.74Κάηη ηέηνην δχλαηαη λα επηηεπρζεί –κεηαμχ 

άιισλ- θαη κέζσ ηεοεθαξκνγήο ηεο πξνζέγγηζεο ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ. 

ε πνιιέο ρψξεο, βέβαηα, απηφ πξνυπνζέηεη εθηελείο ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ην πψο 

ζπλδένληαη ηα δηάθνξα πξνζφληα, θαζψο θαη κε ηελ αμία ηνπο.  

πλεπψο, ηα ΔζΠΔΠ πνπ βαζίδνληαη ζε καζεζηαθά απνηειέζκαηα δχλαηαη λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο, θαζψο απνζαθελίδνπλ δεφλησο ηηο 

γλψζεηο ηνπ θαηφρνπ θάπνηνπ πξνζφληνο. Χζηφζν, ε πεξηγξαθή ησλ επηδησθφκελσλ 

απνηειεζκάησλ δπζηπρψο δε θαίλεηαη λα επαξθεί, θαζψο, φπσο απνθάιπςε έξεπλα 

ηνπ ΟΟΑ γηα ηε δηεζλή αμηνιφγεζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ ελειίθσλ (PIAAC), ηα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα πνπ επηηπγράλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν επίπεδν 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, κπνξεί λα δηαθέξνπλ ηειηθά αξθεηά απφ ηα 

επηδησθφκελα, πνπ είραλ αξρηθά πεξηγξαθεί. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα 

ηελ εδξαίσζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζηα πξνζφληα έρνπλ, πέξα απφ ηα επηδησθφκελα, 

θαη ηα επηηεπρζέληα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Έηζη, γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε 
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ησλ ΔζΠΔΠ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ζρέζεο ηνπο κε ην ΔΠΔΠ, νη ρψξεο πξέπεη λα 

επηδηψμνπλ ηελ άξζε απηήο ηεο απφθιηζεο (Cedefop, 2014). 

 Γηα λα αλαπηχμνπλ πιήξσο ην δπλακηθφ ηνπο, ηα ΔζΠΔΠ πξέπεη λα έρνπλ 

καθξνπξφζεζκν ραξαθηήξα θαη λα ελζσκαησζνχλ πιήξσο ζηηο πνιηηηθέο 

εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο θαη απαζρφιεζεο. ε θάζε πεξίπησζε, ην δεηνχκελν είλαη 

λα ζπλδπαζηνχλ ζσζηά νη ζπλαθείο πνιηηηθέο θαη ηα εξγαιεία, ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ 

σο εληαίν ζχλνιν. Σα επαγγεικαηηθά πξνζφληα δελ είλαη πνηέ ζέκα εθπαίδεπζεο θαη 

κφλν.Γηα ηνλ ιφγν απηφ θαη πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε ζχλδεζε κε ηελ αγνξά 

εξγαζίαο πνπ επηζεκάλζεθε παξαπάλσ, ηνλίδεηαη ην άλνηγκα ησλ ΔζΠΔΠ πξνο ηνπο 

εμσηεξηθνχο ηίηινπο, κεηαμχ άιισλ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ελζαξξχλνληαο ηελ 

αλάπηπμε δηαιφγνπ κεηαμχ απαζρφιεζεο θαη εθπαίδεπζεο(Cedefop, 2013). 

Σα πεξηζζφηεξα εζληθά πιαίζηα πξνζφλησλ έρνπλ σο ζεκείν εθθίλεζεο ηνπο 

ηίηινπο πνπ ξπζκίδνληαη θαη ρνξεγνχληαη απφ θξαηηθέο ππεξεζίεο. Σειεπηαία, φκσο, 

ηδηαίηεξε ζεκαζία απνδίδεηαη θαη ζην δήηεκα ησλ εμσηεξηθψλ ηίηισλ, εθείλσλ δειαδή 

πνπ ρνξεγνχληαη άηππα απφ άιινπο θνξείο. Χο εθ ηνχηνπ, νη πζίλνληεο ησλ εζληθψλ 

πνιηηηθψλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο νθείινπλ λα θαηνρπξψλνπλ ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο ηίηινπο θαη λα εγγπεζνχλ ηελ έληαμε ησλ πξνζφλησλ πνπ 

ρνξεγνχληαη απφ δηεζλείο/πνιπεζληθνχο νξγαληζκνχο, ελψζεηο θαη επηρεηξήζεηο, 

ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ε αβεβαηφηεηα φζνλ αθνξά ηελ αμία ηνπο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο θαη ζηελ θνηλσλία ελ γέλεη. 

χκθσλα κε πξφζθαηε κειέηε, ην 1/3 ησλ 36 επξσπατθψλ ρσξψλ πνπ 

ζπλεξγάδνληαη γηα ην ΔΠΔΠ ζθνπεχνπλ λα ζπκπεξηιάβνπλ ζην εζληθφ ηνπο πιαίζην 

πξνζφλησλ έλα επξχηεξν θάζκα πηζηνπνηεηηθψλ, δηπισκάησλ θαη άιισλ ηίηισλ. 

Μηα ηέηνηα θίλεζε ζα νδεγήζεη ζε αθξηβέζηεξε εηθφλα ησλ επαγγεικαηηθψλ 

πξνζφλησλ θαη κπνξεί λα εληζρχζεη ηνπο δεζκνχο κεηαμχ αξρηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο, πνπ παξέρεηαη ζπλήζσο απφ ηνλ δεκφζην ηνκέα, θαη ζπλερηδφκελεο 

θαηάξηηζεο, πνπ πξνζθέξεηαη απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο. ε θάζε πεξίπησζε πάλησο, 

εθθξάδεηαη νκφθσλα ε αλαγθαηφηεηα δηαζθάιηζεοηεο πνηφηεηαο απηψλ ησλ 

πξνζφλησλ (Cedefop, 2013). 
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7. Η Eπικύρωςη τησ μη τυπικόσ και ϊτυπησ 

Μϊθηςησ 

Σν Δπξσπατθφ Πιαίζην Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ (ΔΠΔΠ) απνηειεί 

νκνινγνπκέλσο ην κέζν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο, αθνχ εληζρχεη 

ηελ θηλεηηθφηεηα εξγαδφκελσλ θαη εθπαηδεπφκελσλ, έρνληαο εμαζθαιίζεη ηελ 

αλαγλψξηζε θάζε είδνπο πξνζφλησλ, αθφκε θαη εθηφο ησλ εζληθψλ ζπλφξσλ. Ζ 

βειηίσζε ηεο δηαθάλεηαο ησλ πξνζφλησλ ζα επηηξέςεη, αθελφο, ζηνπο πνιίηεο λα 

ζηαζκίδνπλ ηε ζρεηηθή αμία ησλ πξνζφλησλ θαη, αθεηέξνπ, ζηνπο εξγνδφηεο λα 

θξίλνπλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, ην πεξηερφκελν θαη ηε ζπλάθεηα ησλ 

πξνζθεξφκελσλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Θα δψζεη, 

επίζεο, ηε δπλαηφηεηα ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη ζηα ηδξχκαηα θαηάξηηζεο λα 

ζπγθξίλνπλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ην πεξηερφκελν ησλ πξνγξακκάησλ 

ζπνπδψλ ηνπο θαη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ ηειεπηαίσλ. Έηζη, ην θαηλνηφκν 

απηφ εξγαιείν ζα πξνσζήζεη ηε κεηάβαζε απφ ηελ επαγγεικαηηθή δσή ζηελ 

θαηάξηηζε θαη ην αληίζηξνθν θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

απηή ζα ζπκβάιιεη θαη ε επηθχξσζε ηεο κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο. 

 

7.1 Η αναγκαιότητα αναγνώριςησ τησ μη τυπικόσ και 

ϊτυπησ μϊθηςησ 

ε αληίζεζε κε ην ζχζηεκα πνπ εμαζθαιίδεη ηελ αθαδεκατθή αλαγλψξηζε 

βάζεη ηεο δηάξθεηαο ησλ ζπνπδψλ, ην ΔΠΔΠ θαιχπηεη φιν ην ζχλνιν ηεο κάζεζεο, 

θαη θπξίσο ηεο κάζεζεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη εθηφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο επίζεκεο 

εθπαίδεπζεο θαη ησλ ηδξπκάησλ θαηάξηηζεο, ππνζηεξίδνληαο ηε δηαθήξπμε ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 12εο Μαΐνπ 2009, φπνπ αλαθέξεηαη φηη ε Γηα βίνπ Μάζεζε ζα 

πξέπεη λα ζεσξείηαη σο ζεκειηψδεο αξρή, θαιχπηνληαο θάζε είδνπο κάζεζε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο κε ηππηθήο, αιιά θαη άηππεο κάζεζεο. 

ηε ινγηθή απηή, ηα Δζληθά Πιαίζηα Πξνζφλησλ, αθνινπζψληαο ηε θηινζνθία 

ηνπ ΔΠΠ (EQF), πξνζθέξνπλ ηελ επθαηξία λα εληαρζεί θαη ε επηθχξσζε ηεο κε 

ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο ζην γεληθφηεξν ζχζηεκα. Ζ ελ ιφγσ επηθχξσζε 

επηηξέπεη ηελ απφθηεζε ηίηισλ αλεμάξηεηα απφ ηνλ ρξφλν θαη ην πεξηβάιινλ 

κάζεζεο, ελψ εληζρχεη ηελ επειημία ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα 

ηελ επίηεπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εγρεηξήκαηνο είλαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη νη ίδηεο 
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πξνδηαγξαθέο επηθχξσζεο κε εθείλεο πνπ αθνξνχλ ηνπο «θαλνληθνχο» ηίηινπο 

πξνζφλησλ θαη λα νξίδνληαη νη πξνδηαγξαθέο απηέο σο καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Ζ 

αμηνπνίεζε θνηλψλ θξηηεξίσλ, ήηνη ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ, γηα ηελ 

αμηνιφγεζε θάζε κνξθήο κάζεζεο, ζπλδέεη απηνκάησο ηηο ξπζκίζεηο γηα ηελ 

επηθχξσζε κε ηα ΔζΠΔΠ, απμάλνληαο ηε ζεκαζία  ησλ ηειεπηαίσλ. 

Ζ έκθαζε απηή αλαθνξηθά κε ηελ επηθχξσζε φισλ ησλ καζεζηαθψλ 

απνηειεζκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη φζσλ απνθηήζεθαλ κέζσ κε ηππηθήο 

θαη άηππεο κάζεζεο, εδξάδεηαη ζην επηρείξεκα φηη ε ελ ιφγσ πξαθηηθή κπνξεί λα 

δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ελίζρπζε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο θαη ηεο 

θηλεηηθφηεηαο εληφο ηεο Έλσζεο, αιιά θαη λα δψζεη απμεκέλα θίλεηξα γηα δηα βίνπ 

κάζεζε, ηδίσο ζηελ πεξίπησζε αηφκσλ πνπ κεηνλεθηνχλ θνηλσληθννηθνλνκηθά ή πνπ 

δελ δηαζέηνπλ ζεκαληηθή εμεηδίθεπζε. 

 

7.2 Η θεςμικό κατοχύρωςη τησ επικύρωςησ 

 

Με ηε χζηαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20ήο Γεθεκβξίνπ 2012 γηα ηελ 

επηθχξσζε ηεο κε ηππηθήο θαη ηεο άηππεο κάζεζεο,75 ηα θξάηε θιήζεθαλ λα 

ζεζπίζνπλ, ην αξγφηεξν κέρξη ην 2018, ζχκθσλα κε ηηο εζληθέο ηνπο ζπλζήθεο θαη 

ηδηαηηεξφηεηεο, θαζψο θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ θξίλνπλ ζθφπηκν, ξπζκίζεηο γηα ηελ 

επηθχξσζε ηεο κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, δφζεθε ην 

έλαπζκα, ψζηε λα ηεζνχλ νη βάζεηο γηα ηε ζεζκηθή εδξαίσζε κηαο λέαο θηινζνθίαο 

πεξί αληίιεςεο ηεο γλψζεο θαη ησλ πξνζφλησλ, ε νπνία, σζηφζν, δελ γελλήζεθε ελ 

κία λπθηί. Απελαληίαο, θαιιηεξγήζεθε ζε βάζνο ρξφλνπ θαη ζπζηεκαηηθά απφ ηνπο 

πζίλνληεο ράξαμεο πνιηηηθήο ζηνλ επξσπατθφ ρψξν. 

Χο εθ ηνχηνπ, φπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, δελ επξφθεηην γηα κηα εμέιημε άλεπ 

πξνεξγαζίαο, θαζφηη ππήξμε κηα ζεηξά πξσηνβνπιηψλ θαη δηαθεξχμεσλ ζηνλ 

επξσπατθφ ρψξν, κε επίθεληξν ην ΔΠΠ (EQF), πνπ ηφληδαλ ηελ αλάγθε γηα ηελ 

αλαγλψξηζε θαη ηελ επηθχξσζε ηεο κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο, κε ηελ 

ππνζηήξημε ησλ Δζληθψλ Πιαηζίσλ Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ, θαη ζηήξηδαλ ηελ 

εθαξκνγή ησλ θνηλψλ επξσπατθψλ αξρψλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ επηθχξσζε 

ηεο κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο, ηε βειηίσζε ηεο ζχλδεζεο εθπαίδεπζεο θαη 

                                                           
75

 Ζ ζχζηαζε είλαη δηαζέζηκε ζην: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1387791163761&uri=CELEX:32012H1222(01) 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1387791163761&uri=CELEX:32012H1222(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1387791163761&uri=CELEX:32012H1222(01)
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ηεοθαηάξηηζεο κε ηελ απαζρφιεζε θαη ηε δεκηνπξγία ζχδεπμεο κεηαμχ ηππηθήο, κε 

ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο. 

Ζ δεκηνπξγία ηνπ ΔΠΠ ππήξμε αλακθηζβήηεηα θαζνξηζηηθή πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε απηή. Αλάινγε, φκσο, εληνπίδεηαη – κεηαμχ άιισλ-76θαη ε ζπκβνιή ηεο 

ζχζηαζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 18εο Ηνπλίνπ 

2009, γηα ηε ζέζπηζε Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ γηα ηελ 

Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε (ECVET), δεδνκέλνπ φηη ζηνρεχεη ζηε 

κεηαθνξά, ηελ αλαγλψξηζε θαη ηε ζπζζψξεπζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ 

πνπ έρνπλ επηηεπρζεί ζην πιαίζην ηεο ηππηθήο, αιιά θαηηεο κε ηππηθήο θαη άηππεο 

κάζεζεο. Δμίζνπ ζεκαληηθφ ζεσξείηαη θαη ην αλαθνηλσζέλ ηεο Bruges, ηνλ Γεθέκβξην 

ηνπ 2010, φπνπ, νη αξκφδηνη γηα ζέκαηα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 

Δπξσπαίνη Τπνπξγνί, νη επξσπαίνη θνηλσληθνί εηαίξνη θαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

δήισζαλ φηη νη ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο ζα πξέπεη λα αξρίζνπλ λα θαηαξηίδνπλ, ην 

αξγφηεξν ην 2015, εζληθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ επηθχξσζε ηεο κε 

ηππηθήο θαη ηεο άηππεο κάζεζεο. 
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Σν αλαθνηλσζέλ ηεο δηάζθεςεο ησλ αξκφδησλ γηα ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε Δπξσπαίσλ 

Τπνπξγψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Leuven θαη ζηε Louvain-la-Neuve, ζηηο 28- 29 

Απξηιίνπ 2009, ηνλίδεη φηη νη επηηπρείο πνιηηηθέο γηα ηελ δηα βίνπ κάζεζε ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνπλ βαζηθέο αξρέο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλαγλψξηζε καζεζηαθψλ θχθισλ πνπ 

έρνπλ ήδε πξαγκαηνπνηεζεί κε βάζε ηα απνηειέζκαηά ηνπο, ελψ ζηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 28εο Ννεκβξίνπ 2011, γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, θαινχληαη ηα θξάηε κέιε λα αλαπηχμνπλ ζαθείο δηφδνπο κεηάβαζεο απφ ηελ 

επαγγεικαηηθή θαη άιινπ είδνπο εθπαίδεπζε πξνο ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαζψο θαη 

κεραληζκνχο αλαγλψξηζεο πξνεγνχκελεο κάζεζεο θαη πείξαο πνπ απνθηήζεθαλ εθηφο ηνπ 

επίζεκνπ πιαηζίνπ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Δπίζεο, ην ςήθηζκα ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 

28εο Ννεκβξίνπ 2011, ζρεηηθά κε έλα αλαλεσκέλν επξσπατθφ ζεκαηνιφγην γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ ελειίθσλ, θαζνξίδεη σο έλαλ απφ ηνπο ηνκείο πξνηεξαηφηεηάο ηνπ, γηα ηελ 

πεξίνδν 2012-14, ηελ θαζηέξσζε πιήξσο ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ επηθχξσζε ηεο 

κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο θαη γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ηνπο απφ ελειίθνπο θάζε 

ειηθίαο θαη ζε φια ηα επίπεδα επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ, θαζψο θαη απφ επηρεηξήζεηο θαη 

άιινπο νξγαληζκνχο, ελψ ην ςήθηζκα ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 19εο Γεθεκβξίνπ 2002, ζρεηηθά 

κε ηελ πξναγσγή ηεο εληζρπκέλεο επξσπατθήο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο, θαζψο θαη ε Γηαθήξπμε ηεο Κνπεγράγεο, ηεο 30ήο Ννεκβξίνπ 

2002, δεηνχλ ηελ αλάπηπμε κηαο δέζκεο θνηλψλ αξρψλ φζνλ αθνξά ηελ επηθχξσζε ηεο κε 

ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο.Αλαιπηηθφηεξα βι. ηε ζχζηαζε, δηαζέζηκε ζην: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1387791163761&uri=CELEX:32012H1222(01) 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1387791163761&uri=CELEX:32012H1222(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1387791163761&uri=CELEX:32012H1222(01)
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Λακβάλνληαο ππφςε φια ηα παξαπάλσ, ην πκβνχιην θαηέιεμε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ζε κία πεξίνδν πνπ ε Δπξσπατθή Έλσζε δηέξρεηαη ζνβαξή 

νηθνλνκηθή θξίζε ε νπνία εθηηλάζζεη ηελ αλεξγία, θαη εηδηθφηεξα ηελ αλεξγία ησλ 

λέσλ, θαη ζε κία ζπγθπξία γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ, ε επηθχξσζε θάζε κνξθήο 

γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ κπνξεί λα παξάζρεη πνιχηηκε ζπκβνιή ζηε 

βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ζηελ πξνψζεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο 

θαη ζηελ ηφλσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 

 

7.3 Οι δεςμεύςεισ των κρατών για την υλοπούηςη τησ 

επικύρωςησ 

 

χκθσλα κε ηε χζηαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20ήο Γεθεκβξίνπ 201277 γηα ηελ 

επηθχξσζε ηεο κε ηππηθήο θαη ηεο άηππεο κάζεζεο, ηα θξάηε θιήζεθαλ λα 

ζεζπίζνπλ, ζχκθσλα κε ηηο εζληθέο ηνπο ζπλζήθεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο θαη κε ηνλ 

ηξφπν πνπ θξίλνπλ ζθφπηκν, ην αξγφηεξν κέρξη ην 2018, ξπζκίζεηο γηα ηελ 

επηθχξσζε ηεο κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο, ψζηε λα παξέρνπλ ζηα άηνκα ηε 

δπλαηφηεηα λα παξνπζηάδνπλ επηθπξσκέλεο φιεο ηηο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο 

ηθαλφηεηεο πνπ έρνπλ απνθηήζεη εθηφο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εκπεηξηψλ απφ ηελ θηλεηηθφηεηα εθηφο 

ησλ εζληθψλ ζπλφξσλ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αμηνπνηνχλ φιεο απηέο ηηο γλψζεηο 

θαη ηηο δεμηφηεηεο ζε φιε ηνπο ηε ζηαδηνδξνκία.  

Δπηπξνζζέησο, ζηελ ίδηα χζηαζε, ηνλίδεηαη ε αλάγθε ε δηαδηθαζία ηεο 

επηθχξσζεο λα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ απφθηεζε επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ, κε 

βάζε ηηο επηθπξσκέλεο εκπεηξίεο κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο, «κε ηελ επηθχιαμε 

ηπρφλ εθαξκνζηένπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ, θαη ηδίσο ηεο νδεγίαο 2005/36/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 7εο Σεπηεκβξίνπ 2005, ζρεηηθά 

κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ», ελψ επηζεκαίλεηαη φηη ζηηο 

εζληθέο ξπζκίζεηο επηθχξσζεο, ηα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα δψζνπλ πξνηεξαηφηεηα ζε 

νξηζκέλνπο ρψξνπο ή/θαη ηνκείο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπο. 
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 Απφ ηελ ελ ιφγσ χζηαζε πξνθχπηνπλ φιεο νη δεζκεχζεηο ησλ θξαηψλ πνπ αλαιχνληαη 

ζηελ παξνχζα ελφηεηα. Αλαιπηηθφηεξα βι. ηε χζηαζε, δηαζέζηκε ζην: 

http://www.cedefop.europa.eu/el/events-and-projects/projects/validation-non-formal-and-

informal-learning 

http://www.cedefop.europa.eu/el/events-and-projects/projects/validation-non-formal-and-informal-learning
http://www.cedefop.europa.eu/el/events-and-projects/projects/validation-non-formal-and-informal-learning
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ζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία ηεο επηθχξσζεο, ε χζηαζε θαιεί ηα θξάηε κέιε 

λα ζπκπεξηιάβνπλ ζηηο ξπζκίζεηο ηνπο ηέζζεξα βαζηθά ζηνηρεία, ψζηε θάζε άηνκν λα 

επσθειείηαη απφ απηά, είηε ρσξηζηά είηε ζπλδπαζηηθά, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ. 

Σα ζηνηρεία απηά είλαη ηα θάησζη: 

 Πποζδιοπιζμόρηων μαθηζιακών αποηελεζμάηων πνπ επηηεχρζεθαλ κέζσ 

κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο.  

 Καηαγπαθή ηων μαθηζιακών αποηελεζμάηων πνπ έρεη ζεκεηψζεη έλα 

άηνκν κέζσ κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο. 

 Αξιολόγηζη  ηων μαθηζιακών αποηελεζμάηων πνπ έρεη ζεκεηψζεη έλα 

άηνκν κέζσ κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο. 

 Πιζηοποίηζη ηων μαθηζιακών αποηελεζμάηων ηεο αμηνιφγεζεο πνπ έρεη 

ζεκεηψζεη έλα άηνκν κέζσ κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο κε ηε κνξθή 

επαγγεικαηηθνχ πξνζφληνο, πηζησηηθψλ κνλάδσλ πνπ νδεγνχλ ζε έλα 

επαγγεικαηηθφ πξνζφλ ή κε φπνηνλ άιιν ηξφπν θξίλεηαη ζθφπηκν. 

Καζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία ηεο επηθχξσζεο αλακέλεηαη λα 

δηαδξακαηίζνπλ, ζχκθσλα κε ηε χζηαζε, φινη νη ζρεηηθνί θνξείο, φπσο εξγνδφηεο, 

ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο, επηκειεηήξηα, εζληθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε 

δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ, ππεξεζίεο απαζρφιεζεο, 

νξγαλψζεηο λενιαίαο, δηνξγαλσηέο δξαζηεξηνηήησλ γηα λένπο, πάξνρνη εθπαίδεπζεο 

θαη θαηάξηηζεο, θαζψο θαη νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. Γηα ηνλ ιφγν 

απηφ, ηα θξάηε- κέιε ελζαξξχλνληαη λα πξνσζνχλ ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ ζρεηηθψλ 

θνξέσλ. Πξνο επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ, νη ρψξεο πξέπεη λα θαηαλείκνπλ 

ζαθέζηεξα ηηο αξκνδηφηεηεο θαη λα δηαζθαιίζνπλ ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ ζηα επηκέξνπο ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο. 

Ζ ζπκκεηνρή απηή δχλαηαη λα πινπνηεζεί κε ηελ αμηνπνίεζε απφ κέξνπο ηνπο 

ησλ επξσπατθψλ εξγαιείσλ.Πην ζπγθεθξηκέλα, νη εξγνδφηεο, νη νξγαλψζεηο λενιαίαο 

θαη νη νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ζα πξέπεη λα πξνσζνχλ θαη λα 

δηεπθνιχλνπλ ηελ ηαπηνπνίεζε θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ 

πνπ απνθηήζεθαλ θαηά ηελ εξγαζία ή ζην πιαίζην εζεινληηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, κε 

ηε ρξήζε ζρεηηθψλ εξγαιείσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηνπ Europass. Δπίζεο, νη 

πάξνρνη εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζα πξέπεη λα δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε 

ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, κε βάζε ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα πνπ 

απνθηήζεθαλ ζε κε ηππηθά θαη άηππα πιαίζηα θαη, αλ θξίλεηαη δπλαηφ θαη ζθφπηκν, κε 
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ηε ρνξήγεζε απαιιαγψλ θαη/ή πηζησηηθψλ κνλάδσλ γηα ζρεηηθά καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα πνπ απνθηψληαη ζε απηά ηα πιαίζηα. 

 

7.4 Οι ευρωπαώκϋσ αρχϋσ για την επικύρωςη  

πσο θάζε έγθπξε θαη αμηφπηζηε δηαδηθαζία, έηζη θαη απηή ηεο επηθχξσζεο 

ηεο κε ηππηθήο θαη ηεο άηππεο κάζεζεο, δε κπνξεί παξά λα αθνινπζήζεη νξηζκέλεο 

αξρέο, νη νπνίεο πξέπεη λα αληαλαθιψληαη ζηηο ξπζκίζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ,  

ζπλππνινγίδνληαο παξάιιεια ηηο εζληθέο, πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο αλάγθεο. Οη ελ 

ιφγσ αξρέο ζπλνςίδνληαη παξαθάησ: 78 

 Οη ξπζκίζεηο επηθχξσζεο νθείινπλ λα ζπλδένληαη κε ηα Δζληθά Πιαίζηα 

Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ θαη λα επζπγξακκίδνληαη κε ην Δπξσπατθφ 

Πιαίζην Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ. 

 Να βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε αηφκσλ θαη νξγαληζκψλ πιεξνθνξίεο γηα ηα 

νθέιε θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο επηθχξσζεο, θαζψο θαη γηα ηηο ζρεηηθέο 

δηαδηθαζίεο. 

 Οη άλεξγνη θαη φζνη θηλδπλεχνπλ λα κείλνπλ άλεξγνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα, 

ζχκθσλα κε ην εζληθφ δίθαην θαη ηηο εζληθέο ηδηαηηεξφηεηεο, λα ππφθεηληαη ζε 

«έιεγρν δεμηνηήησλ» κε ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ γλψζεσλ, ησλ 

δεμηνηήησλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο, εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, 

ηδεσδψο δε εληφο έμη κελψλ απφ ηνλ εληνπηζκφ ηεο αλάγθεο, δεδνκέλνπ φηη ε 

επηθχξσζε κπνξεί λα εληείλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηα βίνπ κάζεζε θαη λα 

δηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο.79ε πεξίνδν πςειήο 
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Αλαιπηηθφηεξα βι. http://www.cedefop.europa.eu/node/11010 
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Απφ ην κεηξψν ηνπ 2010 πξνέθππηε φηη ηα άηνκα κε ρακειή εμεηδίθεπζε απνηεινχζαλ ηελ 

θχξηα νκάδα-ζηφρν ησλ πξσηνβνπιηψλ επηθχξσζεο ζηελ ΔΔ. Σν πφξηζκα απηφ 

επηβεβαηψζεθε ην 2014. ε νξηζκέλεο ρψξεο, φπσο ε Γαιιία θαη ε Ννξβεγία, ε επηθχξσζε 

πξνάγεηαη θπξίσο κε ηελ αληηκεηψπηζή ηεο σο αηνκηθφ δηθαίσκα. ηε Γαιιία, φζνη πιεξνχλ 

ηα θξηηήξηα εθαξκνγήο (ηξία έηε ζρεηηθήο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο) θαηνρπξψλνπλ δηθαίσκα 

επηθχξσζεο, αιιά δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηνπο άλεξγνπο (30% ησλ ρξεζηψλ ηεο δηαδηθαζίαο 

ην 2012) θαη ζηα άηνκα κε ρακειή εμεηδίθεπζε (52%). Αληίζεηα, ζε ρψξεο φπσο ην Βέιγην 

(Φιάλδξα) θαη ε Λεηνλία, ην ζχζηεκα επηθχξσζεο εζηηάδεη ζην ζχλνιφ ηνπ ζηα άηνκα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηηο πιένλ πηεζηηθέο αλάγθεο. ε άιιεο ρψξεο, φπσο ε Ηξιαλδία, παξαηεξείηαη 

κηα κεηαζηξνθή: νη πξσηνβνπιίεο επηθχξσζεο απεπζχλνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζηα 

άηνκα κε ρακειή εμεηδίθεπζε θαη ζηνπο αλέξγνπο (Cedefop, 2014). 

http://www.cedefop.europa.eu/node/11010
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αλεξγίαο θαη ζπξξίθλσζεο ησλ δαπαλψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ε ζηφρεπζε 

ησλ πξσην-βνπιηψλ επηθχξσζεο ζηα άηνκα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηηο πιένλ 

πηεζηηθέο αλάγθεο είλαη εχινγε. Οη ρψξεο πξέπεη ζην εμήο λα εζηηάζνπλ ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο ζηελ πξαγκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ παξερφκελσλ επθαηξηψλ 

απφ ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηηο νκάδεο-ζηφρνπο. 

 Ζ επηθχξσζε ηεο κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο λα ππνζηεξίδεηαη απφ 

θαηάιιειε θαζνδήγεζε θαη ε παξνρή ζπκβνπιψλ λα είλαη άκεζα 

πξνζβάζηκε. 

 Να εθαξκφδνληαη δηαθαλή κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο, ζχκθσλα 

κε ηα πθηζηάκελα πιαίζηα δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο, ηα νπνία ζηεξίδνπλ 

αμηφπηζηεο, έγθπξεο θαη πηζηνπνηήζηκεο κεζνδνινγίεο θαη κέζα αμηνιφγεζεο. 

 Σν πξνζσπηθφ πνπ εκπιέθεηαη ζηε δηαδηθαζία επηθχξσζεο ζε φινπο ηνπο 

ζρεηηθνχο ηνκείο, λα δηαζέηεη ηηο πξνβιεπφκελεο ηθαλφηεηεο. 

 Σα επαγγεικαηηθά πξνζφληα ή ηα κεξηθψο απνθηεζέληα επαγγεικαηηθά 

πξνζφληα πνπ απνθηψληαη κε ηελ επηθχξσζε εκπεηξηψλ κε ηππηθήο θαη 

άηππεο κάζεζεο λα πιεξνχλ ηα ζπκθσλεκέλα πξφηππα πνπ είλαη 

ηαπηφζεκα ή ηζνδχλακα κε ηα πξφηππα ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ πνπ 

απνθηψληαη κέζσ πξνγξακκάησλ ηππηθήο εθπαίδεπζεο. 

 Να πξνσζείηαη ε ρξήζε εξγαιείσλ ηεο Έλσζεο γηα ηε δηαθάλεηα, φπσο ην 

πιαίζην Europass θαη ην Youthpass, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε 

θαηαγξαθή ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ. 

 

 Να ππάξρνπλ ζπλέξγεηεο κεηαμχ ησλ ξπζκίζεσλ επηθχξσζεο θαη ησλ 

ζπζηεκάησλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζην ζχζηεκα ηππηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, φπσο ην ECTS θαη ην ECVET. 
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7.5 Οι τρϋχουςεσ τϊςεισ ςτην Ευρώπη για την επικύρωςη: 

Ανϊπτυξη εθνικών ςτρατηγικών και νόμιμων πλαιςύων 

επικύρωςησ80 

 
 πσο γίλεηαη αληηιεπηφ, ε ζχζηαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ 2012, ε νπνία νξίδεη 

ην 2018 σο ζηφρν γηα ηε ζέζπηζε ησλ εζληθψλ πιαηζίσλ επηθχξσζεο, ζεκαηνδνηεί 

ηελ πνιηηηθή βνχιεζε ησλ θξαηψλ- κειψλ ηεο ΔΔ λα εδξαηψζνπλ ηελ επηθχξσζε, θαη 

αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηε δηάξζξσζε θαη εθαξκνγή ησλ εζληθψλ 

ζπζηεκάησλ, αθνχ νπζηαζηηθά ηα θξάηε- κέιε ζπκθσλνχλ λα ζεζπίζνπλ ξπζκίζεηο 

γηα ηελ επηθχξσζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ έρνπλ απνθηεζεί εθηφο επίζεκνπ 

ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Απηφ ζα ζεκαηνδνηήζεη θαζνξηζηηθέο 

εμειίμεηο, αθνχ ηα άηνκα ζα κπνξνχλ λα απνθηνχλ έλα ηππηθφ πξνζφλ θαη πέξα απφ 

ηα πιαίζηα ηεο ηππηθήο κάζεζεο. 

ην ζεκείν απηφ, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη εληνπίδνληαη ηξεηο παξάγνληεο 

πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επηηπρία ησλ ζπζηεκάησλ επηθχξσζεο ηεο κε ηππηθήο θαη 

άηππεο κάζεζεο: ε χπαξμε ζηξαηεγηθψλ θαη λνκηθψλ πιαηζίσλ γηα ηελ επηθχξσζε, ε 

ζπκκεηνρή φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κειψλ θαη νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηελ επηθχξσζε.  

χκθσλα, ινηπφλ, κε ηα ζηνηρεία ηνπ επξσπατθνχ κεηξψνπ γηα ηελ 

επηθχξσζε ηεο κε ηππηθήο θαη άηππεο ζε ρψξεο ηεο Δπξψπεο,81 πνπ πξνήιζαλ απφ  

ηελ πέκπηε αλαζεψξεζε ηνπ κεηξψνπ, ε νπνία αθνξά 33 επξσπατθέο ρψξεο 82 

                                                           
80Αναλυτικότεραβλ. European Commission; Cedefop; ICF International (2014).European 

inventory on validation of non-formal and informal learning 2014. Executive 

summary.Γηαζέζηκνζην: http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-

projects/projects/validation-non-formal-and-informal-learning/european-inventory 

 

81
  Σν επξσπατθφ κεηξψν επηθχξσζεο ηεο κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο απνηειεί καθξάλ 

ηελ πιεξέζηεξε πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ εμέιημε ησλ ζπζηεκάησλ επηθχξσζεο φισλ ησλ 

κνξθψλ κάζεζεο ζηελ Δπξψπε. 

 

82
 Πξφθεηηαη γηα ηηο 28 ρψξεο κέιε ηεο ΔΔ θαη ηηο ρψξεο ηεο ΔΕΔ (Διβεηία, Ηζιαλδία, 

Ληρηελζηάηλ, θαη Ννξβεγία, θαζψο θαη κηα ππνςήθηα πξνο έληαμε ρψξα, ηελ Σνπξθία). 

 

http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/validation-non-formal-and-informal-learning/european-inventory
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/validation-non-formal-and-informal-learning/european-inventory
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θαηδηεμήρζε ην 2014,83παξαηεξείηαη κηα απμαλφκελε ηάζε πξνο ηε δεκηνπξγία 

εζληθψλ ζηξαηεγηθψλ επηθχξσζεο, απφ ην 2010, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη ηελ 

χπαξμε απμεκέλεο πνιηηηθήο βνχιεζεο γηα ηελ θαηάξηηζε νινθιεξσκέλσλ εζληθψλ 

ζηξαηεγηθψλ.  

Χζηφζν, νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο πξέπεη λα αλαπηχμνπλ πεξαηηέξσ ξπζκίζεηο 

γηα ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο επηθχξσζεο, αθνχ κφλν ε Φηλιαλδία, ε Γαιιία θαη ε 

Ηζπαλίαέρνπλ ζεζπίζεη νινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθή πνπ λα θαιχπηεη φια ηα 

ππνζπζηήκαηα ηεο εθπαίδεπζεο (επαγγεικαηηθή, γεληθή θαη αλψηεξε εθπαίδεπζε), 

ελζσκαηψλνληαο πιήξσο ηελ επηθχξσζε ζηα εζληθά ζπζηήκαηα επαγγεικαηηθψλ 

πξνζφλησλ. 

πσο θαίλεηαη θαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο, νη κηζέο απφ ηηο ρψξεο 

δειψλνπλ φηη εμεηάδνπλ ηξφπνπο ζχλδεζεο ησλ ΔζΠΔΠ κε ηελ επηθχξσζε. Άιιεο 

ρψξεο ππνζηεξίδνπλ φηη έρνπλ ήδε ζεζπίζεη ηελ ελ ιφγσ ζχλδεζε, ηνπιάρηζηνλ γηα 

ζπγθεθξηκέλα πξνζφληα. Οη δξάζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχζηαζε ηνπ 

πκβνπιίνπ γηα ηελ επηθχξσζε ηεο κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο αλακέλεηαη λα 

ζπκβάινπλ ζηελ ελίζρπζε απηήο ηεο ζχλδεζεο, θαζψο ζα δψζνπλ  ζηηο ρψξεο ηελ 

ψζεζε πνπ ρξεηάδνληαη. 

Γιάγπαμμα 4:Όπαξμε εζληθήο ζηξαηεγηθήο θαη λφκηκνπ πιαηζίνπ γηα ηελ επηθχξσζε. 

 

Πηγή:Cedefop, 2014. 
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European Commission; Cedefop; ICF International (2014).European inventory on validation 

of non-formal and informal learning 2014. Executive summary.Γηαζέζηκνζην: 

http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/validation-non-formal-and-

informal-learning/european-inventory 

http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/validation-non-formal-and-informal-learning/european-inventory
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/validation-non-formal-and-informal-learning/european-inventory
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Πηγή: European Commission; Cedefop; ICF International (2014). European inventory on 

validation of non-formal and informal learning 2014. Executivesummary. 

 

Ζ χπαξμε ζηξαηεγηθήο δε ζπλεπάγεηαη απαξαίηεηα ηε ζέζπηζε θαη ηελ 

εθαξκνγή ηεο επηθχξσζεο. Παξ‟ φια απηά, ζαθψο θαη ε χπαξμε κηαο επξείαο θαη 

ζπλεθηηθήο ζηξαηεγηθήο κπνξεί λα θαηεπζχλεη ηηο πξνζπάζεηεο πξνο ηνλ 

επηδησθφκελν ζηφρν. ε θάζε πεξίπησζε, ε χπαξμε ζρεηηθήο ζηξαηεγηθήο ινγίδεηαη 

ζεηηθή, αθνχ ππνδεηθλχεη ηελ παξνπζία ηζρπξήο πνιηηηθήο βνχιεζεο.   

ζνλ αθνξά ηψξα ηελ χπαξμε λφκηκνπ πιαηζίνπ γηα ηελ επηθχξσζε, 

ε πιεηνςεθία ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ (Απζηξία, Βνπιγαξία, Γαλία, Γεξκαλία, 

Ηηαιία, Πνισλία, Ηζπαλία, ινβελία θ.ά.) δηαζέηεη πιήζνο πιαηζίσλ επηθχξσζεο πνπ 

θαιχπηνπλ επηκέξνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο. Δληνχηνηο, είλαη θνηλψο απνδεθηφ φηη 

ε θαηνρή ελφο λνκηθνχ πιαηζίνπ έρεη ζαθή πιενλεθηήκαηα  γηα ηνπο  ρξήζηεο, θαζψο 

παξέρεη λνκηθή θάιπςε θαη ζπλεπψο αζθάιεηα θαη βεβαηφηεηα γηα ηα δεηήκαηα πνπ 

άπηνληαη ηεο ελ ιφγσ δηαδηθαζίαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζρεηηθά κε ηνπο θαλφλεο γηα 

ηελ απνλνκή πηζησηηθψλ κνλάδσλ κέζσ ηεο επηθχξσζεο, δηθαηψκαηα θαη 

ππνρξεψζεηο, ξχζκηζε δηαδηθαζηψλ θαη πξνζθπγψλ θ.ιπ. 

πσο θαίλεηαη θαη παξαθάησ, ηξεηο ρψξεο (Γαιιία, Μάιηα θαη Σνπξθία) 

επέιεμαλ ηε ζέζπηζε εληαίνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ. Άιιεο ρψξεο πάιη ξπζκίδνπλ ηελ 

επηθχξσζε εληφο λνκηθψλ πιαηζίσλ πνπ ζπλδένληαη, φκσο, κε άιιεο 

πξσηνβνπιίεο.84 Σέινο, κφιηο επηά εζληθά ζπζηήκαηα δε δηαζέηνπλ θαλέλα λνκηθφ 

πιαίζην γηα ηελ επηθχξσζε (Διιάδα, Κξναηία, Κχπξνο, Ληζνπαλία, θαη Ζλσκέλν 

Βαζίιεην - Αγγιία, Οπαιία θαη θσηία). Οξηζκέλεο, φκσο, απφ απηέο, φπσο ε Διιάδα 

θαη ε Κξναηία εξγάδνληαη γηα ηε ζέζπηζε ηέηνηνπ πιαηζίνπ (Cedefop, 2014). 
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Γηα παξάδεηγκα, ζηελ Ηζιαλδία ε επηθχξσζε θαιχπηεηαη απφ ην λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ ελειίθσλ, ελψ ζηελ Ηξιαλδία θαη ζηελ Οπγγαξία απφ ηε λνκνζεζία γηα ηελ 

αλψηεξε εθπαίδεπζε θαη ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. 
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Πίνακαρ:Όπαξμε λφκηκσλ πιαηζίσλ γηα ηελ επηθχξσζε. 

 

Πηγή: European Commission; Cedefop; ICF International (2014). European inventory on 

validation of non-formal and informal learning 2014. Executivesummary. 

 

Δπηπξνζζέησο, απφ ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία85 πξνθχπηεη φηη, ζηηο πεξηζζφηεξεο 

ρψξεο, ε δήηεζε γηα επηθχξσζε απμάλεηαη. Δμαίξεζε απνηεινχλ νη ρψξεο πνπ 

δηαζέηνπλ επί καθξφλ ζπζηήκαηα επηθχξσζεο, φπσο ε Γαιιία θαη νη Κάησ Υψξεο, 

φπνπ ε δήηεζε παξνπζηάδεη ηάζεηο ζηαζεξνπνίεζεο. Χζηφζν, ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία 

δελ είλαη, θαηά θαλφλα, ηθαλνπνηεηηθά. Γηα αξθεηέο ρψξεο – Απζηξία, Κξναηία, 

Οπγγαξία, Ηξιαλδία, Ληζνπαλία, Μάιηα, Πνισλία, Πνξηνγαιία, νπεδία θαη ηα 

ηέζζεξα ζπζηήκαηα ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ– δελ είλαη εθηθηή ε δηαηχπσζε 

αζθαιψλ εθηηκήζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ αηηνχλησλ επηθχξσζε. Οη 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ππφινηπεο ρψξεο (κε εμαίξεζε ηε Γαιιία) δελ δεκνζηεχνπλ ηνλ 

αξηζκφ ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ γηα ηελ πηζηνπνίεζε πξνζφλησλ κέζσ 

επηθχξσζεο ή ην πνζνζηφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο πηζηνπνηεηηθψλ επί ηνπ 

ζπλφινπ. 

ηνλ αληίπνδα, ελζαξξπληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη δεθαελλέα εθζέζεηο ρσξψλ 

καξηπξνχλ πσο νη γλψζεηο πνπ απνθηψληαη κέζσ κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο, 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ απφθηεζε πξνζφληνο ζην ΔζΠΔΠ ή κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε πνπ θαιχπηεηαη απφ ην 

ΔζΠΔΠ. Χζηφζν, απηή ε ζχλδεζε - κεηαμχ επηθχξσζεο ηεο κε ηππηθήο θαη άηππεο 

κάζεζεο θαη ηνπ ΔζΠΔΠ- δελ είλαη ε ίδηα ζε φιεο ηηο ρψξεο. ε θάπνηεο ρψξεο ε 

ζχλδεζε αθνξά ζπγθεθξηκέλα κφλν πξνζφληα, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη ηελ 

χπαξμε δπλαηφηεηαο γηα πεξαηηέξσ ζχλδεζε κεηαμχ ΔζΠΔΠ θαη επηθχξσζεο, ελψ ζε 
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Βι. Cedefop (Ννέκβξηνο 2014), Πφζν θνληά ζηελ αλαγλψξηζε φισλ ησλ κνξθψλ κάζεζεο 

βξίζθεηαη ε Δπξψπε; 



[81] 
 

έλα άιιν κηθξφηεξν πνζνζηφ ρσξψλ, ε ζχλδεζε είλαη αξθεηά αλαπηπγκέλε, ζε 

ζεκείν πνπ ηα δηάθνξα πξνζφληα πνπ εληνπίδνληαη ζην ΔζΠΔΠ λα είλαη εθηθηφ λα 

απνθηεζνχλ κέζσ ηεο επηθχξσζεο. 

Οινθιεξψλνληαο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη κέζνδνη πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επηθχξσζε ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα είλαη δηαθνξεηηθέο 

απφ απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επηθχξσζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Γηα 

παξάδεηγκα, ε παξαδνζηαθή αμηνιφγεζε κέζσ εμεηάζεσλ είλαη απηή πνπ θπξηαξρεί, 

ελψ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα νη θιαζηθέο κέζνδνη επηθχξσζεο είλαη ηα πηζηνπνηεηηθά, ηα 

βηνγξαθηθά θαη νη ζπλεληεχμεηο. πλεπψο, νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ιηγφηεξν 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο, είλαη απηέο πνπ θπξηαξρνχλ ζηηο θξαηηθέο πξσηνβνπιίεο 

επηθχξσζεο. 

 

 

7.6 Προκλόςεισ και προοπτικϋσ τησ επικύρωςησ86 

 

 Ζ πνιηηηθή βνχιεζε γηα ηε ζέζπηζε ξπζκίζεσλ επηθχξσζεο είλαη 

αλακθηζβήηεηε θαη ήδε θαηαγξάθεηαη ζεκαληηθή πξφνδνο. Καζψο πιεζηάδεη ε 

πξνζεζκία ηνπ 2018, ην θεηηλφ κεηξψν επηζεκαίλεη ηα δεηήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπίζνπλ έσο ηφηε ηα θξάηε κέιε. 

Έλα άθξσο ζεκαληηθφ δήηεκα, ην νπνίν, φπσο πξναλαθέξζεθε θαη ζε 

πξνεγνχκελν ζεκείν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, εγείξεη ζνβαξνχο πξνβιεκαηηζκνχο 

είλαη ην δήηεκα ηεο ηζφηηκεο απνδνρήο ησλ ελ ιφγσ πξνζφλησλ απφ ηελ θνηλσλία θαη 

ηελ αγνξά εξγαζίαο. Γειαδή ην θαηά πφζνλ ηα πξνζφληα πνπ απνθηψληαη κέζσ ηεο 

επηθχξσζεο ζα ζεσξνχληαη ηζάμηα κε εθείλα πνπ απνθηψληαη κέζσ ηεο ηππηθήο 

εθπαίδεπζεο.Έρεη παξαηεξεζεί φηη νξηζκέλεο ρψξεο δελ εθαξκφδνπλ ηα ίδηα 

πξφηππα θαη γηα ηηο δχν δηαδηθαζίεο απφθηεζεο πξνζφλησλ. Οη ηχπνη πξνζφλησλ 

πνπ ρνξεγνχληαη κέζσ επηθχξσζεο κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ φζνπο ρνξεγνχληαη 

απφ ην επίζεκν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Σέηνηεο απνθιίζεηο δελ επλννχλ ηελ ηζφηηκε 

απνδνρή φισλ ησλ πξνζφλησλ, ε νπνία άιισζηε απνηειεί κέξνο ηνπ ζθεπηηθνχ ηεο 

επηθχξσζεο. Δληνχηνηο, κηα άλεπ ζνβαξψλ θξηηεξίσλ εμίζσζε ησλ δχν θαηεγνξηψλ 

ζα πξνθαινχζε ζχγρπζε σο πξνο ηνλ ηξφπν ζεψξεζεο ησλ πξνζφλησλ θαη ηεο 
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Cedefop (Ννέκβξηνο, 2014), Πφζν θνληά ζηελ αλαγλψξηζε φισλ ησλ κνξθψλ κάζεζεο 

βξίζθεηαη ε Δπξψπε;:3-4. 
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αμίαο ηνπο. ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ηεζνχλ ζνβαξέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

πξνψζεζε κηαο ηζφηηκεο απνδνρήο. 

Δλ ζπλερεία, εμίζνπ ζνβαξφ ζεσξείηαη θαη ην δήηεκα ηεο πνηφηεηαο.Κακία 

απφ ηηο ρψξεο πνπ θαιχπηεη ην κεηξψν ηνπ 2014 δελ έρεη ζεζπίζεη πιαίζην 

δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο απνθιεηζηηθά γηα ηελ επηθχξσζε. ε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο, νη ελ ιφγσ ξπζκίζεηο αλαηίζεληαη ζην αξκφδην θνξέα ή ζην 

εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα πνπ είλαη αξκφδην γηα ηε ρνξήγεζε ησλ πξνζφλησλ κέζσ 

επηθχξσζεο. Δλαιιαθηηθά, ε επηθχξσζε ππάγεηαη ζηα γεληθά ζπζηήκαηα 

δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ επίζεκε εθπαίδεπζε θαη 

θαηάξηηζε, ή ζηα αληίζηνηρα ζπζηήκαηα ζπγθεθξηκέλσλ ηνκέσλ ηεο εθπαίδεπζεο.  

Δπηπιένλ, θαζψο ε επηθχξσζε κπνξεί λα δηελεξγείηαη κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο, 

ηεο αγνξάοεξγαζίαο θαη ηνπ εζεινληηζκνχ, θαζίζηαηαη δχζθνιε ε ζπιινγή ζηνηρείσλ 

γηα ηνπο ρξήζηεο. Σα ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη απφ δηάθνξνπο θνξείο ζπάληα 

ζπγθεληξψλνληαη, δεκνζηεχνληαη θαη αλαιχνληαη απφ εζληθφ θνξέα. Ζ έιιεηςε 

ζηνηρείσλ πεξηνξίδεη ηηο επθαηξίεο γηα αμηνιφγεζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ επηθχξσζεο, φπσο επηζεκαίλεη ην κεηξψν ηνπ 2010. Καηά 

ζπλέπεηα, πξέπεη λα γίλνπλ πνιιά γηα ηελ ζπζηεκαηηθή ζπιινγή αμηφπηζησλ 

ζηνηρείσλ πνπ λα αθνξνχλ ηελ αληαπφθξηζε ζηηο πξσηνβνπιίεο επηθχξσζεο. Ζ 

ζπγθέληξσζε πην αμηφπηζησλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ην πνηνο έρεη αλάγθε θαη πνηνο 

ρξεζηκνπνηεί ηελ επηθχξσζε ζα επέηξεπε θαη ζηηο αξκφδηεο αξρέο λα θαηαδείμνπλ 

ζηνπο πνιίηεο, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα φηη ε επηθχξσζε 

απνηειεί έλαλ νηθνλνκηθά απνδνηηθφ ηξφπν απφθηεζεο πξνζφλησλ. 

πσο ζηελ πεξίπησζε θάζε επξσπατθνχ εξγαιείνπ, έηζη θαη γηα ηελ 

επηθχξσζε ηεο κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο, ηζρχεη ην γεγνλφο φηη πξνθεηκέλνπ 

λα εθαξκνζηεί επξέσο ζηελ πξάμε θαη λα θαηαζηεί ιεηηνπξγηθή, ρξεηάδεηαη λα 

θνηλνπνηεζεί ζην επξχ θνηλφ. ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο, ην θνηλφ δελ έρεη επαξθή 

επίγλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο επηθχξσζεο, παξφηη νη πνιίηεο κπνξεί λα γλσξίδνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο ξπζκίζεηο.87 Σν θαηλφκελν απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε 

αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο επηθχξσζεο είλαη αθφκε πνιχ πξφζθαηε, αιιά θαη ζηελ 

ειιηπή ελεκέξσζε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε δηνξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ πξνβνιήο θαη 

θαζνδήγεζεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ επάισησλ νκάδσλ ηνπ 

πιεζπζκνχ. Σα πην επάισηα άηνκα θαηά θαλφλα δελ γλσξίδνπλ ηα νθέιε πνπ 

ζπλεπάγεηαη ε επηθχξσζε γηα ηελ πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε, θαη 
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 Ζ ρακειφηεξε επαηζζεηνπνίεζε θαηαγξάθεηαη ζηελ Οπγγαξία, ηελ Ηηαιία, ηε Ληζνπαλία, ηε 

Ρνπκαλία θαη ηε ινβαθία θαη ε πςειφηεξε ζηε Φηλιαλδία. 
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ρξεηάδνληαη ζρεηηθή ελεκέξσζε. Σα άηνκα πνπ αλακέλεηαη λα σθειεζνχλ 

πεξηζζφηεξν απφ ηελ επηθχξσζε, φπσο νη κεηαλάζηξηεο, ζπλήζσο ειάρηζηα 

γλσξίδνπλ γηα ηηο παξερφκελεο δπλαηφηεηεο θαη έρνπλ ιηγφηεξεο επθαηξίεο 

πξφζβαζεο ζε απηέο. Δίλαη ζπλεπψο αλαγθαίν λα βειηησζνχλ νη ππεξεζίεο 

ζπκβνπιεπηηθήο, ψζηε λα βνεζνχλ ηνπο αλαδεηνχληεο αλαγλψξηζε ησλ πξνζφλησλ 

ηνπο λα πξνζαλαηνιηζηνχλ ζην ζχζηεκα επηθχξσζεο. Παξάιιεια, νη αξκφδηνη ζε 

επίπεδν θξάηνπο, πεξηθέξεηαο θαη ηνκέα νθείινπλ λα ζρεδηάδνπλ ηηο ζρεηηθέο 

ξπζκίζεηο κε γλψκνλα ηηο αλάγθεο ησλ νκάδσλ ηηο νπνίεο ζηνρεχνπλ λα 

εμππεξεηήζνπλ. 

Αθφκε, νη εηδηθέο γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ νη 

αξκφδηνη γηα ηελ επηθχξσζε ππάιιεινη, ηδηαίηεξα νη αμηνινγεηέο, ρξήδνπλ 

δηεμνδηθφηεξεο ζπδήηεζεο.88 Δμάιινπ, νη επαγγεικαηίεο ηνπ ηνκέα ηεο επηθχξσζεο 

ζα ήηαλ ρξήζηκν λα δηαζέηνπλ ην εθάζηνηε αμηνινγνχκελν πξνζφλ. 

Οινθιεξψλνληαο, νη ηξέρνπζεο εμειίμεηο θαη ε επξεία εθαξκνγή ησλ εζληθψλ 

πιαηζίσλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ, απνηεινχλ ηδαληθή επθαηξία γηα ηελ 

θαιιηέξγεηα κηαο λννηξνπίαο ζρεηηθά κε ηελ αμία θάζε είδνπο κάζεζεο γηα ηελ αγνξά 

εξγαζίαο, θαζψο θαη γηα ηελ αλάπηπμε πξνβιεκαηηζκνχ ζρεηηθά κε ηνλ θαιχηεξν 

δπλαηφ ηξφπν αμηνπνίεζήο ηνπο απφ ηνπο πνιίηεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ 

ηππηθά πξνζφληα. Ζ ζχλδεζε κεηαμχ εζληθψλ ζπζηεκάησλ επαγγεικαηηθψλ 

πξνζφλησλ θαη επηθχξσζεο δελ έρεη αθφκε εμαληιήζεη ηηο δπλαηφηεηέο ηεο. Χζηφζν, 

ε ζέζπηζε ηζφηηκσλ πξνηχπσλ γηα φιεο ηηο κνξθέο κάζεζεο, αλεμαξηήησο ηνπ 

ηξφπνπ απφθηεζήο ηεο, θαζψο θαη ε ζέζε φισλ ησλ πξνζφλησλ ζηε βάζε ησλ 

καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ αλακέλεηαη λα βειηηψζνπλ ζεκαληηθά ηε ζέζε ηεο κε 

ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ζηελ θνηλσλία. 
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 Σνλίδεηαη θαηά θαλφλα ε ππνρξεσηηθή επαγγεικαηηθή πείξα (Bέιγην-Φιάλδξα θαη Βαιινλία, 

Βνπιγαξία, Κχπξνο, Σζερηθή Γεκνθξαηία, Φηλιαλδία, Γαιιία, Διιάδα, Ηηαιία, Λεηνλία, 

Λνπμεκβνχξγν, Πνισλία, Πνξηνγαιία, ινβαθία, Ηζπαλία, Σνπξθία). Οξηζκέλεο ρψξεο 

απαηηνχλ (επίζεο) θαηάξηηζε (Φιάλδξα Βειγίνπ (ηνκέαο αγνξάο εξγαζίαο), Βνπιγαξία, 

Κχπξνο, Σζερηθή Γεκνθξαηία, Φηλιαλδία, Διιάδα, Ηζιαλδία, Ηηαιία, Πνισλία, ινβαθία, 

Ηζπαλία, Διβεηία), ελψ αθφκε ιηγφηεξεο (Μάιηα) απαηηνχλ εηδηθά πξνζφληα. 
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8. Απολογιςμόσ:Το Ευρωπαώκό Πλαύςιο Προςόντων 

(EQF) εργαλεύο ςύγκλιςησ αντύρροπων δυνϊμεων  

 

ηε ζχγρξνλε παγθνζκηνπνηεκέλε θνηλσλία, κε ηε δηεζλνπνίεζε ηεο 

νηθνλνκίαο θαη ηηο ξαγδαίεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, εληνπίδεηαη κηα Δπξψπε λα 

απνδεηά κηα θνηλή βάζε, πάλσ ζηελ νπνία ζα ηεζνχλ ηα ζεκέιηα γηα ηελ νηθνδφκεζε 

κηαο θνηλήο ηαπηφηεηαο ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηψλ. Ζ βάζε απηή, φπσο αλαδείρζεθε 

θαη ζηελ παξνχζα εξγαζία, θαίλεηαη λα είλαη ε εθπαίδεπζε, αθνχ ε ηειεπηαία ζπληζηά 

ηελ θηλεηήξηα δχλακε ηεο θνηλσλίαο, είηε πξφθεηηαη γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ 

πθηζηάκελνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ θαη πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, είηε πξφθεηηαη γηα ηελ 

αλαηξνπή ηνπ θαη ηε ράξαμε λέαο πνξείαο ζηελ ηζηνξία. 

 

ηελ πξνζπάζεηα απηή ζπγθξφηεζεο κηαο θνηλήο επξσπατθήο ηαπηφηεηαο 

κέζσ ηνπ δπλακηθνχ κεραληζκνχ ηεο εθπαίδεπζεο, ε Έλσζε έξρεηαη αληηκέησπε κε 

κηα εληππσζηαθή πνηθηινκνξθία εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, ηα νπνία ζηεξίδνληαη ζε 

καθξνρξφληεο εζληθέο παξαδφζεηο, ζηνηρείν πνπ ηα ηζρπξνπνηεί θαη ηα θαζηζηά θάζε 

άιιν παξά επέιηθηα ζε πξνζπάζεηεο κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπο, θαζψο πνιιέοαπφ ηηο 

επξσπατθέο ρψξεο εκθαλίδνληαη πεπεηζκέλεο γηα ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ηνπο ζπζηήκαηνο, απνξξίπηνληαο ελδερφκελα ξηδηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ. 

 

Δληνχηνηο, νη εμειίμεηο ζηνλ δηεζλή ρψξν ηεο νηθνλνκίαο είλαη, φπσο 

πεξηγξάθεθε ζε πξνεγνχκελν ζεκείν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, θαζνξηζηηθέο θαη δε 

κπνξεί παξά λα έρνπλ ζνβαξφ αληίθηππν θαη ζηελ επξσπατθή ήπεηξν, αθνχ ε 

ηειεπηαία ζπληζηά αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παγθνζκηνπνηεκέλνπ πιαλήηε. Έηζη, 

ήηαλ αδχλαην λα αθήζνπλ αλεπεξέαζηε ηελ Έλσζε, ε νπνία απφ πνιχ λσξίο 

θάλεθε λα δξαζηεξηνπνηείηαη γηα ηελ εχξεζε ιχζεο πεξί εμφδνπ απφ ηελ θξίζε, 

ζηξέθνληαο ην ελδηαθέξνλ ζηελ επίηεπμε ηεο κεγαιχηεξεο δπλαηήο ζχγθιηζεο κεηαμχ 

εθπαίδεπζεο θαη αγνξάο εξγαζίαο. πλεπψο, ε αλαγλψξηζε θάζε κνξθήο 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαη ε νινέλα πην επηηαθηηθή αλάγθε γηα έλα θνηλφ 

επξσπατθφ κεραληζκφ «κεηάθξαζεο» απηψλ, ηνπνζεηήζεθε ζην επίθεληξν ηεο 

θνηλνηηθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. 
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Χο εθ ηνχηνπ, δεδνκέλνπ φηη δε δηεθαίλεην πξφζεζε γηα νκνηνγελνπνίεζε ηεο 

εθπαίδεπζεο, θαζψο ηα επξσπατθά θξάηε εμέθξαδαλ ηελ πξφζεζή ηνπο γηα 

δηαηήξεζε ησλ εζληθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ, ην Δπξσπατθφ Πιαίζην 

Πξνζφλησλ (EQF) ζεσξήζεθε έλαο πνιχ εχζηνρνο ηξφπνο, πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί ε αλαγθαία ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο επηηαθηηθήο αλάγθεο πεξί θνηλήο 

«αλάγλσζεο» ησλ πξνζφλησλ απφ ηε κηα, θαη ηεο επηζπκίαο πεξί δηαηήξεζεο ησλ 

εζληθψλ ζπζηήκαησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο απφ ηελ άιιε. Καη‟ απηφλ ηνλ 

ηξφπν, επηρεηξείηαη απφ ηελ Έλσζε ε ζχγθιηζε ησλ παξαδνζηαθά αληίξξνπσλ 

δπλάκεσλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο. 

Καη‟επέθηαζε, ην Δπξσπατθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ (EQF) είλαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα έλαο πίλαθαο ν νπνίνο ρξεζηκεχεη ζηε «κεηάθξαζε» ησλ 

πξνζφλησλ, κέζσ ηεο ηαμηλφκεζεο ησλ πηπρίσλ θαη ησλ δηπισκάησλ ζε επίπεδα. 

Αλακθηζβήηεηα, απνηειεί κηα λέα πξνζέγγηζε ζηελ επξσπατθή ζπλεξγαζία ζηνλ 

ηνκέα ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ. Ζ εηζαγσγή κηαο θιίκαθαο επηπέδσλ 

αλαθνξάο, βαζηζκέλα ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, πνπ θαιχπηεη φιεο ηηο κνξθέο 

θαη φιν ην εχξνο ησλ επηπέδσλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ δελ έρεη επηρεηξεζεί 

πξνεγνχκελα. ην ζεκείν απηφ, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ην Δπξσπατθφ Πιαίζην 

Πξνζφλησλ (EQF) δε ζπληζηά έλα κέζν ηεθκεξίσζεο ησλ γλψζεσλ/ ηθαλνηήησλ/ 

δεμηνηήησλ, αιιά έλα εξγαιείν επθνιφηεξεο εξκελείαο απηψλ, ζην πιαίζην ηεο 

πνηθηινκνξθίαο ησλ επξσπατθψλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, θαη 

καθξνπξφζεζκα έλα εξγαιείν αλαθνξάο γηα φια ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ 

απνλέκνληαη ζηελ Δπξψπε. 

Έηζη, παξφιν πνπεπί ηνπ παξφληνο ηα πξνζφληα πνπ θαηαηάζζνληαη ζην 

Δπξσπατθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ (EQF) –θαη ζηα πεξηζζφηεξα ΔζΠΔΠ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Διιεληθνχ Πιαηζίνπ (HQF)- έρνπλ σο βάζε ηνπο 

ηίηινπο εθπαίδεπζεο πνπ ξπζκίδνληαη θαη απνλέκνληαη απφ ηηο αξκφδηεο εζληθέο 

αξρέο, ηα ηειεπηαία ρξφληα, ε Δπξσπατθή Έλσζε έρεη εθθξάζεη απμεκέλν 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ πξνζφλησλ  πνπ απνθηψληαη εθηφο ηνπ 

επηζήκνπ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, επηδηψθνληαο ηελ επηθχξσζε θαη 

ηελ έληαμή ηνπο ζηα Δζληθά Πιαίζηα Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ, κε απψηεξν 

ζηφρν ηελ επίηεπμε κεγαιχηεξεο επειημίαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Πξφθεηηαη γηα έλα 

ηνικεξφ εγρείξεκα, ην νπνίν πξνθεηκέλνπ λα εδξαησζεί θαη λα απνπλεχζεη 

εκπηζηνζχλε, απαηηεί –κεηαμχ άιισλ- ηελ εμαζθάιηζε ηεο κέγηζηεο δπλαηήο 

δηαθάλεηαο θαη πνηφηεηαο, θαζψο θαη ηε ζπλεξγαζία φισλ ησλ αξκφδησλ θνξέσλ, 

ηφζν απφ ηνλ δεκφζην ηνκέα, φζν θαη απφ άιινπο θνξείο. ‟ απηφ ην θιίκα, θαίλεηαη 

φηη ε κειινληηθή επηηπρία ησλ ΔζΠΔΠ ζα εμαξηεζεί ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην εάλ ζα 
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θαηαθέξνπλ λα ζπκπεξηιάβνπλ πξνζφληα θαη εθηφο ησλ δεκφζησλ θνξέσλ 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. 

 

ηνλ ππξήλα απηψλ ησλ πξσηνβνπιηψλ βξίζθεηαη ε ζπζηεκαηηθή 

ελζάξξπλζε ηεο ρξήζεο ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ γηα ηνλ νξηζκφ θαη ηελ 

πεξηγξαθή ησλ πξνζφλησλ. Απηή ε ζηξνθή πξνο ηε ινγηθή ησλ καζεζηαθψλ 

απνηειεζκάησλ δίλεη έκθαζε ζην ηη πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα θάλεη θάπνηνο κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, αλεμάξηεηα απφ ηε δηαδξνκή πνπ 

αθνινχζεζε γηα λα θηάζεη ζηνλ επηδησθφκελν ζηφρν. Έηζη, ηα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο κηα «γιψζζα» πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηελ 

απφ θνηλνχ αλαγλψξηζε φισλ ησλ πξνζφλησλ, πξνσζψληαο ηε δηαδηθαζία 

επηθχξσζήο ηνπο, θάηη ην νπνίν είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ γηα ηε ζχλδεζε αλάκεζα 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο απφ ηε κηα θαη ηα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο απφ 

ηελ άιιε.  

Δληζρχνληαο θαη πξνσζψληαο ηηο παξαπάλσ πξσηνβνπιίεο ηεο ΔΔ, 

δηαθαίλεηαη ε πξννπηηθή αμηνπνίεζεο θάζε πηζαλήο καζεζηαθήο εκπεηξίαο, αθνχ ε 

κε ηππηθή κάζεζε θαη άηππε κάζεζε, πεξηιακβάλεη φιεο ηηο πηζαλέο κνξθέο 

θαηάξηηζεο, ζεκηλαξηαθήο επηκφξθσζεο ή απηνκφξθσζεο, είηε πξαγκαηνπνηνχληαη 

ζε έλα νξγαλσκέλν εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ, είηε φρη. Παξφηη, ινηπφλ, κπνξεί λα 

πξφθεηηαη γηα επηκνξθψζεηο πνπ δελ ππάγνληαη ζην ηππηθφ θαη δηαβαζκηζκέλν 

ζχζηεκα εθπαίδεπζεο,εληνπίδεηαη –ζε επξσπατθφ ηνπιάρηζηνλ επίπεδν- πνιηηηθή 

βνχιεζε γηα ηελ επηθχξσζή ηνπο, αθνχ αλαγλσξίδεηαη φηη δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηε επαγγεικαηηθή δσή ησλ αηφκσλ, αζρέησο απφ ην γεγνλφο φηη κπνξεί λα 

πξνζθέξνπλ γλψζεηο θαη εκπεηξίεο πνπ θαηά θαλφλα βξίζθνληαη έμσ απφ ην 

«βειελεθέο» ηνπ ηππηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Σα πιενλεθηήκαηα απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ζεψξεζε πεξί αλαγλψξηζεο ηεο 

αμίαο θάζε κνξθήο γλψζεο, αλακέλεηαη λα επλνήζνπλ εθαηνκκχξηα εξγαδφκελνπο θαη 

κε, πνπ αδπλαηνχλ λα πηζηνπνηήζνπλ νξηζκέλα πξνζφληα, ηα νπνία, παξφιν πνπ 

κπνξεί λα δηαζέηνπλ κηα άηππε αλαγλψξηζε ζηνλ ζπγθεθξηκέλν επαγγεικαηηθφ ρψξν 

πνπ απνθηήζεθαλ, δε ραίξνπλ αλαγλψξηζεο ζε επξχηεξν επίπεδν, αθνχ δε κπνξνχλ 

λα πηζηνπνηεζνχλ θαη λα απνηειέζνπλ έλα επίζεκν θαη αλαγλσξηζκέλν καζεζηαθφ 

απνηέιεζκα ην νπνίν λα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο πξνζφλ ζηελ επξχηεξε αγνξά 

εξγαζίαο. Χο εθ ηνχηνπ, ην άηνκν, αλ θαη κπνξεί λα θαηέρεη ην πεδίν γλψζεσλ, 

ηθαλνηήησλ ή δεμηνηήησλ πνπ απαηηείηαη γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ζέζε εξγαζίαο, 

αδπλαηεί λα ην απνδείμεη, επεηδή δε δηαζέηεη ηελ αλάινγε δεκφζηα θαη θνηλά 

απνδεθηή πηζηνπνίεζε απηνχ πνπ μέξεη θαη κπνξεί λα θάλεηθαιά. Σν ίδην ζπκβαίλεη 

κε θάπνηνλ πνπ ιφγσ ησλ πξνζσπηθψλ ή επαγγεικαηηθψλ ηνπ δξαζηεξηνηήησλ, 
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θαηέρεη εκπεηξηθά έλα θνξηίν γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ, ην νπνίν 

απέθηεζε κέζσ ηεο αηνκηθήο ελαζρφιεζεο κε κηα ζπγθεθξηκέλε αζρνιία. Οχηε ζηελ 

πεξίπησζε απηή κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ηα ζπγθεθξηκέλα πξνζφληα, αθνχ δελ είλαη 

ζε ζέζε λα ηα απνδείμεη θαη λα ηα αλαγλσξίζεη δεκφζηα θαη κε έγθξηην ηξφπν.  

Δχινγα πξνθχπηεη, ινηπφλ, φηη ε πηζηνπνίεζε θάζε κνξθήο επαγγεικαηηθψλ 

πξνζφλησλ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηά απνθηήζεθαλ, απνηειεί 

έλα ζεκαληηθφ θεθάιαην ζηελ επαγγεικαηηθή δσή ησλ εξγαδνκέλσλ, αθνχ κε ηνλ 

ηξφπν απηφ αλαγλσξίδεηαη θαη αμηνπνηείηαη ν παξάγνληαο «αλζξψπηλν θεθάιαην» 

(σο ην ζχλνιν ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ πνπ έρεη απνθηήζεη θάπνηνο κέζα απφ 

ηελ εξγαζηαθή θαη βησκαηηθή ηνπ εκπεηξία), δεδνκέλν πνπ αλαγλσξίδεηαη φηη απνηειεί 

έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο ελίζρπζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο 

αλάπηπμεο ησλ νξγαληζκψλ, ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νηθνλνκηψλ ελ γέλεη. 

Λακβάλνληαο απηφ σο πξφηαγκα, θαη παξαθνινπζψληαο ηε κέρξη ηψξα πνξεία ησλ 

επξσπατθψλ εξγαιείσλ θαη αξρψλ, κε θπξίαξρν ην Δπξσπατθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ 

(EQF),θαη ηηο πξσηνβνπιίεο πεξί επηθχξσζεο ηεο κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο, 

κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη ε επξσπατθή ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο έρεη δηαλχζεη έλαλ ηθαλνπνηεηηθφ δξφκν, δεκηνπξγψληαο πξννπηηθέο γηα 

πεξαηηέξσ εμειίμεηο ζην εζσηεξηθφ ησλ θξαηψλ- κειψλζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο 

θαη ηεο θαηάξηηζεο. 

Έηζη, έσο ην 2020 πεξίνδν ζα πξέπεη λα θαζνξηζζεί έλα ζηξαηεγηθφ πιαίζην 

πνπ ζα θαιχπηεη ηα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζην ζχλνιφ ηνπο, κε ηελ 

πξννπηηθή νηθνδφκεζεο κηαο νινθιεξσκέλεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο, ε νπνία ζα πξέπεη 

λα ζεσξείηαη σο ζεκειηψδεο αξρή ζηελ νπνία ζα βαζίδεηαη νιφθιεξν ην πιαίζην, 

θαιχπηνληαο θάζε είδνπο κάζεζε - ηππηθή, κε ηππηθή θαη άηππε - ζε φια ηα επίπεδα: 

απφ ηελ πξνζρνιηθή θαη ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε έσο ηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

ελειίθσλ. Πάλησο, νη ελδείμεηο επί ηνπ παξφληνο είλαη ελζαξξπληηθέο, αθνχ ε 

δπλακηθή απηή ηεο επξσπατθήο ξεηνξηθήο ζηε δηακφξθσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο ησλ θξαηψλ δηαθαίλεηαη ήδε ζηελ πξνζπάζεηα πινπνίεζεο απφ κέξνπο 

ηνπο ησλ ΔζΠΔΠ. 
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9. Η Επαγγελματικό Εκπαύδευςη και Κατϊρτιςη 

ςτην Ελλϊδα: Η κατϊςταςη των πραγμϊτων 

 

9.1 Ειςαγωγό ςτο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύςτημα:Βαςικϊ 

χαρακτηριςτικϊ του ςύγχρονου ελληνικού εκπαιδευτικού 

ςυςτόματοσ 

 

ηελ Διιάδα ε εθπαίδεπζε ζπληζηά ζπληαγµαηηθά θαηνρπξσµέλε επζχλε ηεο 

Πνιηηείαο θαη παξέρεηαη δσξεάλ ζε φια ηα επίπεδα ηνπ ζπζηήµαηνο, απφ ην 

λεπηαγσγείν σο ην Παλεπηζηήµην. Τπάξρνπλ, φκσο, θαη ζρνιείαπξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνµέα. Χζηφζν, κφλν ηα θξαηηθά 

παλεπηζηήµηα θαη ηδξχµαηα παξέρνπλ ηξηηνβάζµηα εθπαίδεπζε θαη πηπρία, αθνχ δελ 

ππάξρνπλ κε θξαηηθά ηδξχκαηα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο. Σα ηδησηηθά ζρνιεία 

αλαγλσξίδνληαη σο ηζφηηκα ησλ αληίζηνηρσλ δεκνζίσλ, ηεινχλ ππφ ηελ επνπηεία ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θη Αζιεηηζκνχ θαη είλαη πιήξσο 

απηνρξεκαηνδνηνχκελα. Ζ γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζ‟ φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο 

εθπαίδεπζεο είλαη ε ειιεληθή. Δηδηθά γηα ηα κέιε ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο 

ηεο Θξάθεο ιεηηνπξγνχλ κεηνλνηηθά ζρνιεία, ζηα νπνία ε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ 

γίλεηαη ζηελ ηνπξθηθή θαη παξάιιεια ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

Έλ θαηαθιείδη, ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεµα είλαη πνιχ ζπγθεληξσηηθφ 

ηφζν φζνλ αθνξά ηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε, φζν θαη σο πξνο ην πεξηερφµελν ησλ 

ζπνπδψλ. Τπάξρεη γηα παξάδεηγκα έλα εζληθφ αλαιπηηθφ πξφγξαµµα, εληαία 

σξνιφγηα πξνγξάµµαηα θαη εγθεθξηκέλα βηβιία, πνπ είλαη ππνρξεσηηθά θαη γηα ηα 

ηδησηηθά ζρνιεία. 

Σν ηππηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζηελ Διιάδα πεξηιακβάλεη 3 βαζκίδεο:  

 

 Την Ππωηοβάθμια Δκπαίδεςζη, ε νπνία ζπλαπνηειείηαη απφ ηελ 

ππνρξεσηηθή κνλνεηή θνίηεζε ζην Νεπηαγσγείν θαη ηελ επίζεο ππνρξεσηηθή 

εμαεηή θνίηεζε ζην Γεκνηηθφ ρνιείν.  

 

 Τη Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη, πνπ πεξηιακβάλεη δχν θχθινπο, εθ ησλ 

νπνίσλ ν πξψηνο είλαη ππνρξεσηηθφο θαη αληηζηνηρεί ζην Γπκλάζην ηξηεηνχο 
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θνίηεζεο, ελψ ν δεχηεξνο είλαη πξναηξεηηθφο θαη αληηζηνηρεί ζην Λχθεην 

(Γεληθφ θαη Δπαγγεικαηηθφ) επίζεο ηξηεηνχο θνίηεζεο γηα ηα Ζκεξήζηα Λχθεηα 

θαη ηεηξαεηνχο γηα ηα Δζπεξηλά, ή ηηο Δπαγγεικαηηθέο ρνιέο δηάξθεηαο 2 

εηψλ. Ζ θνίηεζε ζην Γπκλάζην καδί κε ηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

απνηεινχλ ηε δεθάρξνλε ππνρξεσηηθή Δθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα πνπ 

εθηείλεηαη απφ ειηθία 5 έσο 15 εηψλ. Σηκσξείηαη ζχκθσλα κε ηνλ Πνηληθφ 

θψδηθα, φπνηνο, κνινλφηη έρεη ηελ επηκέιεηα αλήιηθνπ καζεηή, παξαιείπεη ηελ 

εγγξαθή ή ηελ επνπηεία ηνπ ζ‟ φηη αθνξά ζηε θνίηεζή ηνπ.  

 Την Τπιηοβάθμια Δκπαίδεςζη, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνλ Παλεπηζηεκηαθφ 

Σνκέα (Παλεπηζηήκηα, Πνιπηερλεία, ρνιή Καιψλ Σερλψλ) θαη ηνλ 

Σερλνινγηθφ Σνκέα (Σερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα θαη Αλψηαηε ρνιή 

Παηδαγσγηθήο θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο).  

 

ηελ ηππηθή εθπαίδεπζε εληάζζεηαη θαη ε γεληθή ηππηθή εθπαίδεπζε ελειίθσλ 

φπσο είλαη ηα ρνιεία Γεχηεξεο επθαηξίαο (ΓΔ), ηα νπνία νδεγνχλ ζε απφθηεζε 

πηζηνπνηεηηθψλ αλαγλσξηζκέλσλ ζε εζληθφ επίπεδν θαη παξέρνπλ ζηνλ θάηνρφ ηνπο 

ηε δπλαηφηεηα λα ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ εληφο ηνπ ηππηθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. H κε ηππηθή εθπαίδεπζε, ζχκθσλα κε ην Νφκν 3879/2010, παξέρεηαη 

ζε νξγαλσκέλν εθπαηδεπηηθφ πιαίζην εθηφο ηνπ ηππηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, 

θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ απφθηεζε πηζηνπνηεηηθψλ αλαγλσξηζκέλσλ ζε εζληθφ 

επίπεδν. Πεξηιακβάλεη ηελ αξρηθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ηε ζπλερηδφκελε 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη ηε Γεληθή Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ. Παξέρεηαη, κεηαμχ 

άιισλ, ζηα Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΗΔΚ), ζηα Κέληξα Μεηαιπθεηαθήο 

Δθπαίδεπζεο (ΚΔΜΔ), ζηα Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΚΔΚ) (Εαρείιαο, 

2010). 

 

9.1.1 Δευτεροβϊθμια Επαγγελματικό Εκπαύδευςη: 

Επαγγελματικϊ Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) και Επαγγελματικϋσ Σχολϋσ 

(ΕΠΑ.Σ.)89 

 

Ζ εγγξαθή ζηελ Α΄ ηάμε ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ γίλεηαη ρσξίο 

εμεηάζεηο κε ην Απνιπηήξην Γπκλαζίνπ. ηελ Α΄ ηάμε φισλ ησλ Δπαγγεικαηηθψλ 

Λπθείσλ δηδάζθνληαη ηα καζήκαηα θαη ησλ ηξηψλ θχθισλ. Αληίζεηα γηα ηελ εγγξαθή 

                                                           
89

 Αλαιπηηθφηεξα βι. Εαρείια, 2010. 
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ζηε Β΄θαη Γ΄ηάμε, φπνπ πεξηιακβάλνληαη εθηφο απφ ηα καζήκαηα γεληθήο παηδείαο 

θνηλά γηα φινπο ηνπο καζεηέο, καζήκαηα επαγγεικαηηθψλ ηνκέσλ θαη εηδηθνηήησλ 

αληίζηνηρα, ν θάζε καζεηήο επηιέγεη ζρνιείν κε βάζε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ, δεδνκέλνπ 

φηη φινη νη ηνκείο θη φιεο νη εηδηθφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν δελ 

δηδάζθνληαη ζ‟ φιεο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο.  

ηηο Δπαγγεικαηηθέο ρνιέο (ΔΠΑ..) ε θνίηεζε δηαξθεί δχν ρξφληα (ειηθίεο 

16-18). Γελ ππάξρεη νξηνζέηεζε πεξηνρήο, δεδνκέλνπ φηη ε ιεηηνπξγία ησλ 

Δηδηθνηήησλ εμαξηάηαη απφ ηηο πξνηηκήζεηο ησλ καζεηψλ θαη ηηο θνηλσληθν-

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη αλάγθεο θάζε πεξηνρήο. ηελ Α΄ ηάμε ησλ ΔΠΑ.. 

εγγξάθνληαη ρσξίο εμεηάζεηο νη καζεηέο πνπ πξνάγνληαη ζηε Β΄ ηάμε ησλ 

Δπαγγεικαηηθψλ ή Γεληθψλ Λπθείσλ. ηε Β΄ηάμε εγγξάθνληαη νη πξναγφκελνη ζηε Β΄ 

ηάμε ησλ ΔΠΑ, θαζψο θαη νη θάηνρνη πηπρίνπ Α΄ Κχθινπ πνπδψλ ΣΔΔ ζηελ ίδηα ή 

ζε ζπλαθή εηδηθφηεηα (Ν.3748/2009). Οη ΔΠΑ. δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζ‟ φζνπο 

επηζπκνχλ λα αθνινπζήζνπλ, εληφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζην πιαίζην 

ηεο δσδεθάρξνλεο εθπαίδεπζεο, αλάινγεο –ζπρλά φκσο φρη ίδηεο- εηδηθφηεηεο κε 

εθείλεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα ΔΠΑ.Λ, θαζψο θαη εηδηθφηεηεο πνπ δελ απαηηνχλ 

ζεσξεηηθή ππνζηήξημε, αιιά επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηελ πξαθηηθή εμάζθεζε, ψζηε 

νη απφθνηηνί ηνπο λα εληάζζνληαη άκεζα ζηελ αγνξά εξγαζίαο σο εηδηθεπκέλνη 

ηερλίηεο.  

Ο Οξγαληζκφο Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (ΟΑΔΓ) ιεηηνπξγεί ηηο 

ΔΠΑ. Μαζεηείαο πνπ αλήθνπλ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θη επηθεληξψλνληαη 

ζε εηδηθφηεηεο κε δήηεζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Απεπζχλνληαη ζε άηνκα 16-23 εηψλ 

πνπ δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ ελδεηθηηθφ Α΄ Σάμεο Γεληθνχ ή Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ. 

ηηο ΔΠΑ. Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ε εθπαίδεπζε ζπλνδεχεηαη απφ παξάιιειε 

πξαθηηθή άζθεζε ζε Ηδησηηθέο θαη Γεκφζηεο επηρεηξήζεηο. Ζ εθπαίδεπζε δηαξθεί 2 

ρξφληα (4 εμάκελα) φπνπ ε ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε ζηελ Δθπαηδεπηηθή Μνλάδα 

ζπκπιεξψλεηαη κε 4 ή 5 εκέξεο ηελ εβδνκάδα πξαθηηθή άζθεζε. ηελ Διιάδα ε 

καζεηεία νξίδεηαη σο ελαιιαθηηθφο ηχπνο θαηάξηηζεο ζε ζρνιείν ή ζηνλ εξγαζηαθφ 

ρψξν. Ο καζεηεπφκελνο ζπλδέεηαη κέζσ ζπκβνιαίνπ κε ηνλ εξγνδφηε θαη 

πιεξψλεηαη κε κηζζφ. Ο εξγνδφηεο αλαιακβάλεη ηελ επζχλε λα παξάζρεη ζην 

καζεηεπφκελν θαηάξηηζε ε νπνία νδεγεί ζε ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα. 

ηνπο απνθνίηνπο ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ (ΔΠΑ.Λ.) ρνξεγείηαη ηίηινο 

ζπνπδψλ ηζφηηκνο κε ηνλ ηίηιν ησλ Γεληθψλ Λπθείσλ. ην απνιπηήξην πνπ εθδίδεηαη 

απφ ηε ζρνιηθή κνλάδα, απ‟ φπνπ απνθνίηεζε ν καζεηήο θαη δελ αιιάδεη, 

αλαγξάθεηαη, εθηφο απφ ην βαζκφ, ν ηνκέαο, ε εηδηθφηεηα θαη νη βαζκνί εηήζηαο 
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επίδνζεο ησλ καζεκάησλ ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο. ηνπο απνθνίηνπο ησλ 

Δπαγγεικαηηθψλ ρνιψλ (ΔΠΑ..) ρνξεγείηαη πηπρίν, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη εθηφο 

απφ ην βαζκφ θαη ε εηδηθφηεηα πνπ παξαθνινχζεζε ν καζεηήο.  

 

 

9.1.2 Μεταδευτεροβϊθμια μη Ανώτατη Εκπαύδευςη: Ινςτιτούτα 

Επαγγελματικόσ Κατϊρτιςησ (IEK)  

 

ηα Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΗΔΚ) κπνξνχλ λα θνηηήζνπλ 

ελήιηθεο, κε ειάρηζην πηζηνπνηεκέλν ηίηιν ζπνπδψλ ην Απνιπηήξην Γπκλαζίνπ. Οη 

θχξηνη θνξείο παξνρήο αξρηθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο είλαη ηα 

Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Η.Δ.Κ.) ππφ ηελ επνπηεία ηεο ΓΓΓΒΜ.  

Ζ επηινγή ζηα Γεκφζηα ΗΔΚ γίλεηαη κε ην ζχζηεκα ησλ κνξίσλ, βάζεη 

θξηηεξίσλ, πνπ ζπληζηνχλ ν βαζκφο ηίηινπ ζπνπδψλ, ε ειηθία, ε ηδηφηεηα ηνπ 

πνιχηεθλνπ γνλέα, ε πξνυπεξεζία ή άιια θνηλσληθά θξηηήξηα. Κάζε Ηλζηηηνχην 

δηαζέηεη έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ηνκείο ελψ θάζε ηνκέαο πξνζθέξεη νξηζκέλν αξηζκφ 

εηδηθνηήησλ.  

 

9.2  Η θϋςη τησ Επαγγελματικόσ Εκπαύδευςησ και 

Κατϊρτιςησ ςτην Ελλϊδα90 

Ζ ειιεληθή εθπαίδεπζε ραξαθηεξηδφηαλ αλέθαζελ απφ εληνλφηαηε δήηεζε γηα 

γεληθή εθπαίδεπζε θαη θαη‟ επέθηαζε γηα παλεπηζηεκηαθέο αλψηαηεο ζπνπδέο. Ζ 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε παξαδνζηαθά είρε κηθξή απήρεζε, 

θαηάζηαζε πνπ εμαθνινπζεί λα παξαηεξείηαη κέρξη ζήκεξα, κε ειαθξψο 

ραιαξφηεξεο ίζσο ηάζεηο, αθνχ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη ππάξμεη απμεκέλε 

πξνζπάζεηα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. 

Παξ‟φια απηά, ε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε εμαθνινπζεί λα ζεσξείηαη απφ ηνπο 

λένπο δηέμνδνο αλάγθεο, παξά ηηο πξνζπάζεηεο ηεο πνιηηείαο λα ηελ αλαδείμεη ζε 

ελαιιαθηηθή ιχζε, ηζφηηκε πξνο ηε γεληθή εθπαίδεπζε θαη παξά ηελ χπαξμε 

εξεπλεηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ εκθαλίδνπλ ηνπο απνθνίηνπο ηεο λα ζπλαληνχλ 

                                                           
90

 ιν ην άξζξν δηαζέζηκν ζην: http://www.esos.gr/arthra/35465/ethniko-plaisio-prosonton-

tha-oloklirothei-2017 

http://www.esos.gr/arthra/35465/ethniko-plaisio-prosonton-tha-oloklirothei-2017
http://www.esos.gr/arthra/35465/ethniko-plaisio-prosonton-tha-oloklirothei-2017
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κηθξφηεξεο δπζθνιίεο ζηελ εχξεζε απαζρφιεζεο ζπγθξηηηθά κε ηνπο απφθνηηνπο ηεο 

γεληθήο εθπαίδεπζεο.  

 

πλεπψο, ζε εζληθφ επίπεδν έρνπλ εθαξκνζηεί δξάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 

αχμεζε ησλ πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε 

θαη ζηελ αλαβάζκηζε ησλ πξνζφλησλ. Χζηφζν, αλ θη έρεη ζεκεησζεί βειηίσζε, 

ππάξρνπλ αθφκα ζνβαξά ζέκαηα πξνο επίιπζε, αθνχ ε αδπλακίαηνπ εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, λα απνηειέζεη ηζρπξφ 

ππιψλα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο, θαζηζηά αδχλαηε ηε κείσζε ηεο 

πςειήο αλεξγίαο, εηδηθφηεξα γηα ηα άηνκα κε κεζαίεο θαη ρακειέο δεμηφηεηεο. Γηα ηνλ 

ιφγν απηφ είλαη απαξαίηεηε κηα αλεπηπγκέλε θαη ζηνρεπκέλε κηα επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, ε νπνία λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πνηθίιεο αλάγθεο ησλ 

θιάδσλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, θαζψο, ζχκθσλα κε ελδηαθέξνληα ζηνηρεία, πνπ 

έρεη παξνπζηάζεη ην Cedefop,91ιηγφηεξνη απφ έλαλ ζηνπο πέληε λένπο ζηελ ρψξα καο 

επηιέγνπλ ζήκεξα ηελ νδφ ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαηά ηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ηνπο, ελ αληηζέζεη κε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ζηνπο 

ηξεηο ζηελ Δ.Δ., επηδεηλψλνληαο, έηζη, ηελ αδπλακία πιήξσζεο ησλ αλαγθψλ ηεο 

εζληθήο αγνξάο εξγαζίαο. 

Βαζηθή πηπρή ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη ην θαηλφκελν ηεο ηνπνζέηεζεο λέσλ 

αηφκσλ κε πςειέο δεμηφηεηεο ζε ζέζεηο εξγαζίαο πνπ απαηηνχλ ρακειφηεξα 

πξνζφληα, ην ιεγφκελν«overqualification». Απηφ ζπκβαίλεη θπξίσο ιφγσ ηεο 

απμαλφκελεο πξνζθνξάο πξνζφλησλ ησλ λενεηζεξρφκελσλ απνθνίησλ 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

ειιηπή επέλδπζε ζε θαηλνηφκνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. Σν πξφβιεκα απηφ 

επεξεάδεη ζήκεξα πεξίπνπ ηξεηο ζηνπο δέθα λένπο εξγαδφκελνπο θαη ζεκείσζε 

αηζζεηή αχμεζε θαηά ηα ρξφληα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Δηδηθφηεξα, εάλ ζπλερηζηεί 

απηή ε ηάζε θαη ηαπηνρξφλσο δελ επελδχζνπκε ζε κηα νηθνλνκία, ε νπνία ζα 

επελδχεη ζε θιάδνπο πςειήο παξαγσγηθφηεηαο,νη πξνβιέςεηο δείρλνπλ φηη ελδέρεηαη 

λα αληηκεησπίζνπκε δηαρξνληθά πξνβιήκαηα απνξξφθεζεο απηψλ ησλ πςειά 

θαηαξηηζκέλσλ λέσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Μία άιιε πηπρή ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη ην απνθαινχκελν«skillmismatch». 

Γειαδή, παξά ηελ χπαξμε άλσ ηνπ 1,3 εθαηνκκπξίσλ αλέξγσλ ζηελ Διιάδα, αθφκα 

θαη ην έηνο 2013 πεξίπνπ ν έλαο ζηνπο πέληε Έιιελεο εξγνδφηεο ηζρπξίζηεθε φηη 
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δπζθνιεχεηαη λα εληνπίζεη εξγαηηθφ δπλακηθφ κε ηηο ζσζηέο δεμηφηεηεο. Οη έξεπλεο 

ππνδειψλνπλ φηη κέξνο ησλ δπζθνιηψλ απηψλ πξνθχπηεη επεηδή νη επηρεηξήζεηο 

αλαδεηνχλ έλα κείγκα άξηζησλ ηερληθψλ δεμηνηήησλ, αιιά ηαπηνρξφλσο απηέο νη 

ηερληθέο δεμηφηεηεο πξέπεη λα ζπλδπάδνληαη θαη κε ηηο ιεγφκελεο νξηδφληηεο 

δεμηφηεηεο. Γειαδή, ηελ ηθαλφηεηα νκαδηθήο εξγαζίαο, ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ζε 

λέεο ηερλνινγίεο θαη ζηηο δηαξθψο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, ηελ 

απηνλνκία, ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη θαηλνηνκίαο. ηελ Διιάδα, φκσο,κε ηε 

δεδνκέλε ζχζηαζε ηνπ ελεξγνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζήκεξα θαη ηνπ πςεινχ 

αξηζκνχ ησλ αλέξγσλ λα είλαη καθξνρξφληα άλεξγνη, ε πηζαλφηεηα εχξεζεο 

θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ γηα ηηο επηρεηξήζεηο, θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα δπζρεξήο. Χο 

γλσζηφλ, νη καθξνρξφληα άλεξγνη ππνθέξνπλ απφ κηα ζεκαληηθή απαμίσζε ησλ 

δεμηνηήησλ ηνπο θαη απφ κηα γεληθεπκέλε απνζάξξπλζε θαη απνκάθξπλζε, φρη κφλν 

απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο, αιιά γεληθφηεξα απφ ηα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά 

δξψκελα.  

Ζ Διιάδα θαιείηαη ζήκεξα λα αληηκεησπίζεη βαζηέο δηαρξνληθέο παζνγέλεηεο 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη θαιείηαη λα ηηο αληηκεησπίζεη ηαρχηαηα. Δπηθξαηέζηεξε 

απηψλ είλαη, φπσο κφιηο αλαδείρζεθε, ε αδπλακία ζχλδεζεο ησλ παξερφκελσλ 

δεμηνηήησλ κε ηηο παξνχζεο, αιιά θαη ηηο κειινληηθέο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ, είλαη απαξαίηεην λα γίλνπλ ζηαζεξά βήκαηα πξνο ηελ αλάπηπμε 

εξγαιείσλ δηάγλσζεο θαη θαηαλφεζεο ησλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ελψ 

παξάιιεια ε αλάγθε γηα παξνρή πςειήο πνηφηεηαο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο 

θαη θαηάξηηζεο, ζεσξείηαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ειθπζηηθφηεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, 

θαη θαη‟ επέθηαζε γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ηελ 

ελίζρπζε ησλ πνζνζηψλ απαζρφιεζεο. Δπίζεο,ζεκαληηθή είλαη θαη ε ηζρπξνπνίεζε 

ησλ ζεζκψλ θαη ησλ κεραληζκψλ εθείλσλ πνπ δχλαηαη λα ζπληειέζνπλ ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο θαη ησλ ινηπψλ δπλάκεσλ ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο. 

 

ιεο απηέο νη αιιαγέο «επηβάιιεηαη» λα πινπνηεζνχλ, αθνχ –κεηαμχ άιισλ- 

πξνσζνχληαη έληνλα ζε επξσπατθφ επίπεδν, γεγνλφο πνπ ηηο θαζηζηά πξσηαξρηθφ 

κέιεκα ησλ θξαηψλ. Ζ ρψξα καο θαιείηαη, ζπλεπψο, θαη ζηε βάζε ησλ εζληθψλ 

πξνηεξαηνηήησλ, λα ιάβεη κέηξα ζε εζληθφ επίπεδν γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ 

έρνπλ ηεζεί απφ πιεπξάο ΔΔ θαη γηα ηε ζπκβνιή ζηελ επίηεπμε ησλ ζρεηηθψλ 

επξσπατθψλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο. Πξνηείλεηαη,επίζεο, θαηά ηε ράξαμε εζληθψλ 

πνιηηηθψλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο λα αληιεζεί έκπλεπζε απφ ηελ ακνηβαία 

αμηνπνίεζε δηδαγκάησλ ζε επξσπατθφ επίπεδν.  
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Κπξίαξρν ζηνηρείν ησλ αιιαγψλ πνπ πξνηείλνληαη είλαη ε κεηαηφπηζε ηνπ 

θέληξνπ βάξνπο απφ ηηο εηζξνέο, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνπο θνξείο, ηα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη ηηο αθνινπζνχκελεο κεζφδνπο, ζηηο εθξνέο, ηα 

απνηειέζκαηα δειαδή ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Απηή ε ζηξνθή θέξλεη 

πεξηζζφηεξν θνληά, δεκηνπξγψληαο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα γέθπξεο ζπλεξγαζίαο, ηνλ 

θφζκν ηεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο κε ηνλ θφζκν ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Σα 

επξσπατθά εξγαιεία θαη εηδηθά ε ζέζπηζε εζληθψλ πιαηζίσλ πξνζφλησλ θαη‟ 

αληηζηνηρία ηνπ Δπξσπατθνχ είλαη ε κέζνδνο πνπ ζεσξείηαη φηη ζα νδεγήζεη ηηο 

ρψξεο πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθά ζηελ θαηεχζπλζε πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ.  

 

πλνςίδνληαο, ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηηην πςειφ πνζνζηφ αλεξγίαο, αιιά 

θαη ε ηαπηφηεηα ησλ αλέξγσλ, ππνδειψλνπλ ηελ άκεζε θη επηηαθηηθή αλάγθε 

ελίζρπζεο ηεο ηερληθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ ελεξγνχ 

πιεζπζκνχ, αιιά θαη αλάπηπμεο κηαο εζληθήο πνιηηηθήο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ζηελ Διιάδα, αθνχ εληνπίδεηαη κεγάιν ράζκα κεηαμχ 

απηήο θαη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ θφζκνπ ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Χο εθ ηνχηνπ, παξφηη ε 

εθπαίδεπζε δελ ζα πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη θαη λα πξνζθέξεηαη απνθιεηζηηθά κε 

γλψκνλα ηε δήηεζε απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο είλαη απηνλφεην φηη ε ζεκεξηλή 

πξαγκαηηθφηεηα επηβάιιεη ηε ζπλεξγαζία, ε νπνία, φπσο φια δείρλνπλ, έρεη καθξχ 

δξφκν λα δηαλχζεη. 
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10. Η Δια Βύου Μϊθηςη ςτην Ελλϊδα 

Οη αιιαγέο πνπ πξνσζνχληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Διιάδα θαη 

ζρεηίδνληαη κε ηε Γηα Βίνπ Μάζεζε έρνπλ αλακθίβνια αλαθνξέο ζηα Δπξσπατθά 

Πξνγξάκκαηα «Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε 2010 θαη 2020». Ζ Διιάδα έρεη ραξάμεη 

πνιηηηθέο, πξνζαλαηνιηζκέλεο ζ‟ απηέο ηεο ΔΔ ζηνπο ηνκείο ηεο αξρηθήο 

εθπαίδεπζεο, ηεο θαηάξηηζεο θαη ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο. ‟ απηφ ην πιαίζην ην 

Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ κεηνλνκάζηεθε ην 2009 ζε 

Τπνπξγείν Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ,92 ελψ ζηηο αξκνδηφηεηεο 

ηνπ πεξηήιζαλ, εθηφο απφ ηα ζέκαηα παηδείαο, ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ έξεπλα, 

ζηε δηα βίνπ κάζεζε, ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη ζηε ζχλδεζε απηψλ κε ηελ 

αγνξά εξγαζίαο (Π.Γ.189/2009).  

 

Με λέν ζεζκηθφ πιαίζην ην νπνίν πξνζπαζεί λα απνηππψζεη κε ζαθήλεηα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζχγρξνλεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο, ψζηε απηή λα είλαη αλαπηπμηαθή, 

αλζξσπνθεληξηθή θαη θνηλσληθά δίθαηε αλαβαζκίζηεθε ε ιεηηνπξγία ππαξρφλησλ 

ζεζκψλ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη ηερληθν-επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο ελψ παξάιιεια δηαθεξχρηεθε ε πξφζεζε δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο 

φισλ ησλ δνκψλ φπσο π.ρ. ε δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο θαη ζπλεξγαζίαο. Καηλνηφκν 

ζηνηρείν ηνπ λένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ήηαλ ε πξφζεζε δεκηνπξγίαο δηαδηθαζηψλ 

πηζηνπνίεζεο πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. 

πσο ξεηά νξίδεηαη κε ην άξζξν 1, παξ.1, ζθνπφο ηνπ λφκνπ είλαη ε 

αλάπηπμε ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο, κέζσ ηεο αλαγλψξηζεο ελαιιαθηηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ δηαδξνκψλ, ηεο δηθηχσζεο ησλ θνξέσλ Γηα βίνπ Μάζεζεο θαη ηεο 

δηαζθάιηζεο ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο, έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε 

δηαζχλδεζε ηεο Γηα βίνπ Μάζεζεο κε ηελ απαζρφιεζε, ε δηακφξθσζε κηαο 

νινθιεξσκέλεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ αηφκσλ θαη γεληθφηεξα ε θνηλσληθή θαη 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Δηδηθφηεξα, κεηαμχ ησλ ζηφρσλ πνπ ζέηεη ν ζπγθεθξηκέλνο 

λφκνο είλαη ε ζεζκνζέηεζε πξνηχπσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πνηνηηθή 

αλαβάζκηζε ηεο Γηα βίνπ Μάζεζεο (αξ. 1, παξ. 3). 

 

 

                                                           
92

Ζ κεηνλνκαζία απηή είρε δηάξθεηα κφλν 2,5 εηψλ, επεηδή ε Κπβέξλεζε πνπ ζρεκαηίζηεθε 

ηνλ Ηνχλην ηνπ 2012 ην κεηνλφκαζε ζε Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ 

θαη Αζιεηηζκνχ. 
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10.1  Οι ςυνιςτώςεσ και οι φορεύσ τησ Δια Βύου Μϊθηςησ 

 

Σν ζχζηεκα Γηα βίνπ Μάζεζεο πεξηιακβάλεη, σο ππνζπζηήκαηα, ηε κε 

ηππηθή εθπαίδεπζε (φπσο νξίδεηαη απφ ην άξζξν 2, παξ. 4, ηνπ λ.3879/2010), 

δειαδή:ηε γεληθή εθπαίδεπζε ελειίθσλ,ηελ αξρηθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη ηε 

ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, θαζψο θαη ηε ζπκβνπιεπηηθή θαη ηνλ 

επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ.ην πιαίζην ησλ ππνζπζηεκάησλ απηψλ, θάζε 

εθπαηδεπηηθή θαη καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ε παξνρή ζπκβνπιεπηηθήο θαη 

επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, βαζίδνληαη ζε ηξεηο ζπληζηψζεο: ζηηο εηζξνέο, 

ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ζηηο εθξνέο. Θεκειηψδεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ζπιιεηηνπξγία 

ησλ ζπληζησζψλ απηψλ είλαη ε αλαηξνθνδφηεζε θαη ε δηαξθήο βειηίσζε, ε νπνία 

εμαζθαιίδεη ηελ αεηθνξία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη δηακνξθψλεηαη βάζεη ηνπ πιαηζίνπ 

δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ζηε Γηα Βίνπ Μάζεζε - ηνπ πιαηζίνπ π3-, πνπ 

πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. 

 

Με βάζε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 3 ηνπ λ. 3879/2010 θαη ζηελ 

ππνπαξάγξαθν Θ.3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4093/2012 «Έγθξηζε Μεζνπξφζεζκνπ 

Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήοηξαηεγηθήο 2013-2016 - Δπείγνληα Μέηξα Δθαξκνγήο ηνπ 

λ. 4046/2012 θαη ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2013-

2016»θαη κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο ζπγρσλεχζεηο θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ 

αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ε Γηα Βίνπ Μάζεζε δηνηθείηαη θαη παξέρεηαη απφ 

ηνπο αθφινπζνπο θνξείο: 

 

Α) Φοπείρ Γιοίκηζηρ ηηρ Για Βίος Μάθηζηρ 

 Γεληθή Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο. 

 Τπεξεζηαθέο κνλάδεο ησλ Πεξηθεξεηψλ, πνπ αζθνχλ αξκνδηφηεηεο ζε 

ζέκαηα Γηα Βίνπ Μάζεζεο. 

 Τπεξεζηαθέο κνλάδεο ησλ Γήκσλ, πνπ αζθνχλ αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα Γηα 

Βίνπ Μάζεζεο & Ο Δζληθφο Οξγαληζκφο Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ θαη 

ΔπαγγεικαηηθνχΠξνζαλαηνιηζκνχ. 

 Σν Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Κ.Γ.Γ.Α.). 

 
Β) Φοπείρ παποσήρ ςπηπεζιών Για Βίος Μάθηζηρ 

 Σα Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Η.Δ.Κ.). 
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 Σα Κέληξα Γηα Βίνπ Μάζεζεο επηπέδνπ 2. 

 Σα Κνιιέγηα θαη ηα Κέληξα Γηα Βίνπ Μάζεζεο επηπέδνπ 1. 

 Οη ινηπέο δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο ζρνιέο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. 

 Σν Ίδξπκα Νενιαίαο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο (Η.ΝΔ.ΓΗ.ΒΗ.Μ.). 

 Οη θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ γεληθήο (ηππηθήο θαη κε ηππηθήο) εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ, ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη θνηλσληθνί, ζξεζθεπηηθνί θαη 

πνιηηηζηηθνίθνξείο, θαζψο θαη δνκέο παξνρήο ππεξεζηψλ γεληθήο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, φπσο ηα ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο (.Γ.Δ.) θαη νη 

ρνιέο Γνλέσλ. 

 Οη θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ ζπκβνπιεπηηθήο θαη επαγγεικαηηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Σα Κέληξα Πξνψζεζεο ζηελ Απαζρφιεζε (Κ.Π.Α.) 

θαηά ην κέξνο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο δηα βίνπ ζπκβνπιεπηηθήο θαη 

επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ. 

 Οη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ παξέρνπλ κε 

ηππηθή εθπαίδεπζε ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο είλαη ην Δ.Κ.Γ.Γ.Α., θαζψο θαη νη θνξείο πνπ 

ζπληζηψληαη απφ ηηο επαγγεικαηηθέο ελψζεηο θαη ηα επηκειεηήξηα θαη 

παξέρνπλ κε ηππηθή εθπαίδεπζε ζηα κέιε ηνπο. 

 Οη θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ Γηα βίνπ Μάζεζεο, ηνπο νπνίνπο ζπληζηνχλ νη 

ηξηηνβάζκηεο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηψλ, πνπ 

ζπλππνγξάθνπλ ηελ εζληθή ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο. 

 Οη θνξείο άηππεο κάζεζεο, δειαδή νη θνξείο θάζε κνξθήο πνπ ιεηηνπξγνχλ 

ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ ή ηνπηθφ επίπεδν θαη παξέρνπλ ππεξεζίεο Γηα βίνπ 

Μάζεζεο, εθφζνλ αλαγλσξίδνληαη σο θνξείο άηππεο κάζεζεοησλ πνιηηψλ 

θαη εγγξάθνληαη ζην ζρεηηθφ κεηξψν πνπ ηεξεί ε Γεληθή Γξακκαηεία Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο. 

 ην Δζληθφ Γίθηπν Γηα Βίνπ Μάζεζεο αλήθνπλ, επίζεο, νη θνξείο θαη νη δνκέο 

ηνπ ηππηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαηά ην κέξνο πνπ παξέρνπλ 

ππεξεζίεο ή εθαξκφδνπλ πξνγξάκκαηα Γηα βίνπ Μάζεζεο, φπσο είλαη 

ηαΗδξχκαηα ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηα Ηλζηηηνχηα Γηα Βίνπ 

Δθπαίδεπζεο ησλ ηδξπκάησλ απηψλ, ηα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο, θαζψο θαη νη θνξείο πνπ νξγαλψλνπλ θαη πινπνηνχλ 

πξνγξάκκαηα ελδνεπηρεηξεζηαθήο θαηάξηηζεο, ηα νπνία ρξεκαηνδνηνχληαη 

απφ δεκφζηνπο πφξνπο, σο πξνο ηε δηακφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πιαηζίνπ ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ. 
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10.2 Η εφαρμογό των ευρωπαώκών εργαλεύων και 

αρχών ςτην Ελλϊδα 

Ζ Διιάδα ζπκκεηείρε ελεξγά ζηηο επξσπατθέο δηεξγαζίεο γηα ηελ αλάπηπμε 

ησλ θνηλψλ εξγαιείσλ θαη αξρψλ. πκκεηείρε ζηελ Οκάδα εξγαζίαο γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία ηνπ EQF (2005-2006) θαη ηνπ ECVET (2002-2007) ελψ είρε πνιχ 

ζεκαληηθή επηηπρία ζηε δηαδηθαζία πξνψζεζεο ηνπ Δπξσδηαβαηεξίνπ (Europass) 

(Εαρείιαο, 2010). 

 

10.2.1  Το Ευρωδιαβατόριο (Europass) 

Σν Δζληθφ Κέληξν Europass ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα απφ ηελ 1ε Μαΐνπ 2005 

αξρηθά ζηνλ ΟΔΔΚ ελψ ζήκεξα εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ 

Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ (Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π.). 

πσο είρε δειψζεη θαη ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο εγθαηληάδνληαο ην Δζληθφ 

ΚέληξνΔπξσδηαβαηεξίνπ ζηηο 24/11/2005, ζην Ίδξπκα Μείδνλνο Διιεληζκνχ, «ην 

Δπξσδηαβαηήξην ζα απνηειέζεη πνιχηηκν εξγαιείν γηα ηνπο λένπο ηεο Δπξψπεο πνπ 

ζέινπλ λα αζθήζνπλ ειεχζεξα ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο ζε 

νπνηαδήπνηε ρψξα ηεο ΔΔ», ελψ ηφληζε «φηη ην Δπξσδηαβαηήξην ζα βνεζήζεη ηνπο 

Έιιελεο πνιίηεο ζηελ αμηνπνίεζε επθαηξηψλ ζηνλ επξσπατθφ ρψξν» Ζ ζπλέρεηα ήηαλ 

ελζαξξπληηθή δηφηη ην Europass έγηλε γξήγνξα γλσζηφ θαη απέθηεζε ζηαζεξά 

αλνδηθή πνξεία γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία Ηνπλίνπ 

2012.(Εαρείιαο, 2010: 136). 

 

10.2.2Το Εθνικό Πλαύςιο Διαςφϊλιςησ τησΠοιότητασ (π3) 

 

Ζ ζηξαηεγηθή γηα ηε Γηα βίνπ Μάζεζε, βάζεη ηεο νπνίαο πξνσζνχληαη νη 

κεηαξξπζκίζεηο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, ζηφρν έρεη ηελ αλάπηπμε ηεο Γηα βίνπ Μάζεζεο 

ζηελ Διιάδα ηφζν κε φξνπο πνζνηηθνχο φζν θαη πνηνηηθνχο. Ζ βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο θαη ε δηαζθάιηζή ηεο έρεη θαηαζηεί βαζηθφο ππιψλαο ηεο ζηξαηεγηθήο γηα 

ηε Γηα βίνπ Μάζεζε, φπσο αληηθαηνπηξίδεηαη θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3879/2010.  

Ο Δζληθφο Οξγαληζκφο Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνχ 

Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΔΟΠΠΔΠ) έρεη νξηζηεί σο ην Δζληθφ εκείν Αλαθνξάο 
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(NationalReferencePoint) γηα ηελ Διιάδα γηα ην Δπξσπατθφ Πιαίζην Αλαθνξάο γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο Πνηφηεηαο ζηελ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε 

(EQAVET). Οη δξάζεηο ηνπ εζηηάζηεθαλ ζηε ζπλδηακφξθσζε ηεο αξρηθήο έθδνζεο 

ηνπ Δζληθνχ Πιαηζίνπ Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ζηε δηα βίνπ κάζεζε (π3) θαηζηελ 

αλάπηπμε δεηθηψλ γηα ηνλ ηνκέα ηεο Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, ηε 

ζπκκεηνρή ζε Δπξσπατθέο ζπλαληήζεηο θαη ηε δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ πξνβνιήο 

θαη ελεκέξσζεο.  

Αθνξκή γηα ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ Δζληθνχ πιαηζίνπ γηα ηε δηαζθάιηζε 

ηεο πνηφηεηαο (π3)93 απνηέιεζε ε αλάγθε λα αξρίζεη λα θαιιηεξγείηαη ζηνπο θνξείο 

δηνίθεζεο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ Γηα βίνπ Μάζεζεο κηα θνπιηνχξα κέηξεζεο, 

αλάιπζεο θαη βειηίσζεο, ε νπνία είλαη απαξαίηεηε γηα λα δηαζθαιηζηεί ε πνηφηεηα, 

πάληα θαη παληνχ. Ζ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ π3 ζην επηηειηθφ επίπεδν ησλ θνξέσλ 

δηνίθεζεο ηεο Γηα βίνπ Μάζεζεο, ιφγσ ζεκαληηθψλ αιιαγψλ θαη θαζπζηεξήζεσλ 

πνπ πξνήιζαλ απφ ηε ζπγρψλεπζε ησλ θνξέσλ δηνίθεζεο ηεο Γηα βίνπ Μάζεζεο 

(ΔΟΠΠ, ΔΚΔΠΗ, ΔΚΔΠ) δελ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πξνθαζνξηζκέλα ρξνληθά 

φξηα.Γεληθφηεξα, πνιχ ιίγα πξάγκαηα έρνπλ γίλεη ζην ζέκα ηεο πνηφηεηαο ζηε ρψξα 

καο (Εαρείιαο, 2010). 

 

10.2.3Το ΕCVET 

H δεκηνπξγία θαη ε εθαξκνγή ηνπ ΔCVET ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, 

απνηειεί έλα πςειήο ζηξαηεγηθήο αμίαο δήηεκα. Δίλαη ζαθέο φηη ην ECVET δελ 

απνηειεί έλα απηφλνκν ή απζχπαξθην εξγαιείν εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ην νπνίν ε 

Δπξσπατθή „Έλσζε πξνσζεί κνλνκεξψο γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ εζληθψλ 

ζπζηεκάησλ επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Αληίζεηα, ην ελ ιφγσ 

εξγαιείν, εληάζζεηαη ζε κηα δνκεκέλε ελφηεηα πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ νη νπνίεο 

εθαξκφδνληαη πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζνπλ ηε δεκηνπξγία ελφο θνηλνχ πιαηζίνπ 

δξάζεο ζην ρψξν ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. 

ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο ν Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π είλαη ν βαζηθφο ζεζκηθφο 

θνξκφο ηνπ νπνίνπ βαζηθή απνζηνιή απνηειεί ε εθαξκνγή ηνπ Δζληθνχ Πιαηζίνπ 

Πξνζφλησλ. ην πιαίζην ηεο ζεζκηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ν Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π, ζε 

ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο, ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν εκπιέθεηαη ζε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο νη 

νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ΔCVET. Δηδηθφηεξα φκσο ε ζεζκηθή 
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 Αλαιπηηθφηεξα βι.http://www.gsae.edu.gr/en/feasts/435--1-7-2011 

http://www.gsae.edu.gr/en/feasts/435--1-7-2011
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εκπινθή ηνπ εζηηάδεη: ζηελ εθπφλεζε πξνηχπσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη 

πηζηνπνίεζε πξνζφλησλ αλεμάξηεηα ηεο αθνινπζνχκελεο καζεζηαθήο δηαδξνκήο 

πνπ έρεη πξνεγεζεί ζηελ εηζήγεζε γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ζρεηηθνχ θαλνληζηηθνχ 

πιαηζίνπ πινπνίεζεο θαη εθαξκνγήο ζηελ εθπφλεζε ελφο εληαίνπ ζπζηήκαηνο 

πηζηνπνίεζεο ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ζηε βάζε ησλ γλψζεσλ, ησλ 

δεμηνηήησλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ. Σαπηφρξνλα, είλαη επλφεην πσο ζηελ ειιεληθή 

πεξίπησζε, ε εθαξκνγή ηνπ ΔCVET δελ κπνξεί λα ηδσζεί νχηε απνζπαζκαηηθά, 

νχηε αδφκεηα θαη αζπλάξηεηα απφ ηηο επξχηεξεο ζεζκηθέο πξνζαξκνγέο. Με άιια 

ιφγηα, ε αλάπηπμε ηνπ Διιεληθνχ Δζληθνχ Πιαηζίνπ Πξνζφλησλ (Ν.Q.F) απνηειεί ην 

θξίζηκν εθείλν ζεκείν ην νπνίν ζα ζπληειέζεη ζηελ πξνψζεζε ηνπ ECVET ζην πεδίν 

ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαη ζα θαζνξίζεη ην κέιινλ ηεο 

επσθεινχο θαη απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ηνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[101] 
 

11. Το Ελληνικό Πλαύςιο Προςόντων (HQF) 

 

 

11.1 Η πορεύα δημιουργύασ του Ελληνικού Πλαιςύου 

Προςόντων (HQF) 

 

Ο ζηφρνο ηνπ Διιεληθνχ Πιαηζίνπ Πξνζφλησλ (HQF)94 είλαη λα δεκηνπξγεζεί 

έλα ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο ησλ πξνζφλησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ ηππηθή, κε 

ηππηθή θαη άηππε κάζεζε ζηελ Διιάδα. Απηφ,σζηφζν, ζα γίλεη ζηαδηαθά. Ο 

πξσηαξρηθφο ζηφρνο είλαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πξνζφλησλ ηνπ επίζεκνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο. ε κεηαγελέζηεξν ζηάδην αλακέλεηαη λα 

επηηεπρζεί ε ηαμηλφκεζε ησλ πξνζφλησλ πνπ απνθηψληαη κέζσ ηεο άηππεο 

κάζεζεο. 

Ο Δζληθφο Οξγαληζκφο Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνχ 

Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΔΟΠΠΔΠ) είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Διιεληθνχ 

Πιαηζίνπ Πξνζφλησλ θαη γηα ηελ αληηζηνίρηζή ηνπ κε ην Δπξσπατθφ, ππφ ηελ 

επίβιεςε θαη ηνλ ζπληνληζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ηεο Γηεχζπλζεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ, πνπ ζπληνλίδεη ηα κέξε πνπ εκπιέθνληαη ζηελ φιε δηαδηθαζία, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3879/2010 «Αλάπηπμε ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο»95 (GreeceEQFReferencingReport, 2014: 40). 
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 ιεο νη πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ HQF πξνέξρνληαη απφ ηελ επίζεκε έθζεζε 

αληηζηνίρηζεο ηνπ ΔΟΠΠΔΠ, Ηαλνπάξηνο, 2014 (GreeceEQFReferencingReport, 2014). 

Γηαζέζηκε ζην: http://www.swfm-qf.eu/main/wp-content/uploads/GREECE-REFERENCING-

REPORT_January-2014.pdf 

 

95
 Σν έξγν νλνκάδεηαη "Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνχ Πιαηζίνπ Πξνζφλησλ» θαη εκπίπηεη ζην 

πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ», πνπ 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΚΣ) θαη απφ Δζληθνχο Πφξνπο. 

Δλδηάκεζνο Φνξέαο Γηαρείξηζεο είλαη ε Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ (GreeceEQFReferencingReport, 2014: 5). 

 

http://www.swfm-qf.eu/main/wp-content/uploads/GREECE-REFERENCING-REPORT_January-2014.pdf
http://www.swfm-qf.eu/main/wp-content/uploads/GREECE-REFERENCING-REPORT_January-2014.pdf
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εκείν εθθίλεζεο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ HQF ππήξμε ε ζχζηαζε ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ ίδξπζε ηνπ Δπξσπατθνχ 

Πιαηζίνπ Πξνζφλησλ, ζηηο 23 Απξηιίνπ 2008. Ζ πξψηε ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα 

γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Διιεληθνχ Πιαηζίνπ Πξνζφλησλ έγηλε κε ηελ ίδξπζε ηεο 

Δζληθήο Δπηηξνπήο Γηα Βίνπ Μάζεζεο ηνλ Ηνχλην ηνπ 2008, ε νπνία ζπζηάζεθε εθ 

λένπ ην Μάην ηνπ 2009, φπσο πεξηγξάθεηαη θαη παξαθάησ, ζην πιαίζην ηεο 

πξσηνβνπιίαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ. Σν HQF έρεη ππνζηεί κηα θάπσο καθξά δηαδηθαζία αλάπηπμεο, 

απνηεινχκελε απφ ηξεηο δηαδνρηθέο θάζεηο (GreeceEQFReferencingReport, 2014: 4-

5). 

1η Φάζη (2009-2010):Σσεδιαζμόρ, δημόζια διαβούλεςζη και νομική 

καηοσύπωζη. Σν ζεκαληηθφηεξν βήκα θαηά ηελ πξψηε θάζε πινπνίεζεο ηνπ 

Διιεληθνχ Πιαηζίνπ Πξνζφλησλ (HQF) ήηαλ φηη εηέζε ε λνκηθή βάζε γηα ηελ 

αλάπηπμή ηνπ, κε ηνλ λφκν 3879/2010γηα ηελ «Αλάπηπμε ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο».96 

Δπίζεο, ηδξχζεθε ε Δζληθή Δπηηξνπή Γηα Βίνπ Μάζεζεο, έιαβαλ ρψξα 

εξγαζίεο ζρεηηθά κε ηηο βαζηθέο αξρέο (“basic principles”), ηα πξνηεηλφκελα επίπεδα 

(“suggested levels”) θαη ηηο γεληθέο πεξηγξαθέο ησλ επηπέδσλ (“general descriptors”), 

δηεμήρζε κηα εμάκελε δεκφζηα δηαβνχιεπζε (Μάξηηνο 2010- επηέκβξηνο 2010) 
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 Ο ππ‟ αξηζ. 3879/2010 λφκνο εθζέηεη κηα ζεηξά απφ θξηηήξηα γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ HQF θαη 

δηαζαθελίδεη (άξζξν 2)νξηζκέλνπο βαζηθνχο φξνπο ηνπ HQF, κεηαμχ ησλ νπνίσλ: «Δζληθφ 

Πιαίζην Πξνζφλησλ»: Σν πιαίζην θαηάηαμεο πξνζφλησλ κε ηε κνξθή καζεζηαθψλ 

απνηειεζκάησλ, ζχκθσλα κε έλα ζχλνιν θξηηεξίσλ επίηεπμεο επηπέδσλ κάζεζεο. ην 

Δζληθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε γλψζεηο, 

δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο, ρσξίο λα δηαζπάηαη ν εληαίνο ραξαθηήξαο ηεο κάζεζεο. «Πξνζφλ»: 

Σν απνηέιεζκα κηαο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο θαη επηθχξσζεο, χζηεξα απφ δηαπίζησζε απφ 

ηνλ αξκφδην θνξέα φηη έλα άηνκν έρεη επηηχρεη καζεζηαθά απνηειέζκαηα πνπ 

αληαπνθξίλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο. «Πεξηγξαθηθνί δείθηεο»: Οη δείθηεο πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα (γλψζεηο, δεμηφηεηεο,ηθαλφηεηεο) πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηα πξνζφληα ελφο ζπγθεθξηκέλνπ επηπέδνπ. «Κιαδηθνί πεξηγξαθηθνί δείθηεο»: 

Οη εμεηδηθεπκέλνη θαηά θιάδν πεξηγξαθηθνί δείθηεο ησλ επηπέδσλ ηνπ Δζληθνχ Πιαηζίνπ 

Πξνζφλησλ, νη νπνίνη πξνζδηνξίδνπλ ηα θιαδηθά καζεζηαθά απνηειέζκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ 

ζηα πξνζφληα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ. «Κιαδηθφ πξνζφλ»: Σν πξνζφλ πνπ απνλέκεηαη 

σο απνηέιεζκα κηαο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο θαη επηθχξσζεο, χζηεξα απφ δηαπίζησζε απφ 

ηνλ αξκφδην θιαδηθφ θνξέα φηη έλα άηνκν έρεη επηηχρεη καζεζηαθά απνηειέζκαηα πνπ 

αληαπνθξίλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο. Αλ ν αξκφδηνο θιαδηθφο θνξέαο έρεη 

δηεζλή ππφζηαζε, ην πξνζφλ νλνκάδεηαη «δηεζλέο θιαδηθφ πξνζφλ». 

http://dipe.pel.sch.gr/web/index.php/2013-02-04-23-31-51/2013-02-05-00-14-44/143-3879-

2010-163 

http://dipe.pel.sch.gr/web/index.php/2013-02-04-23-31-51/2013-02-05-00-14-44/143-3879-2010-163
http://dipe.pel.sch.gr/web/index.php/2013-02-04-23-31-51/2013-02-05-00-14-44/143-3879-2010-163
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κέζσ δηαδηθηχνπ ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ζηα πιαίζηα ηεο 

νπνίαο δεκνζηεχζεθε πιεξνθνξηαθφ πιηθφ ζε έληππε κνξθή, αιιά θαη ζηελ 

ηζηνζειίδα97  ηνπ HQF γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, ελψ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη 

δέθα ζπλαληήζεηο, έμη ελεκεξσηηθέο εθδειψζεηο θαη ηέζζεξα ζεκηλάξηα γηα ην EQF 

θαη ην HQF ζε δηάθνξεο πφιεηο ηεο Διιάδαο (GreeceEQFReferencingReport, 2014: 

6). 

Ζ αληαπφθξηζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ, θνξέσλ παξνρήο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο, θνηλσληθψλ εηαίξσλ, επαγγεικαηηθψλ θνξέσλ, αιιά 

θαη πνιηηψλ, ζηε δηαβνχιεπζε ππήξμε απμεκέλε. Μεηαμχ ησλ δεηεκάησλ πνπ 

αλαδείρζεθαλ ήηαλ ε αλάγθε γηα θαηάηαμε φισλ ησλ πξνζφλησλ, απφ θάζε είδνο 

κάζεζεο, θαη ε αμηνπνίεζε ηεο πξνεγνχκελεο εκπεηξίαο απφ άιιεο ρψξεο, ελψ έγηλε 

πξφηαζε γηα πεξηζζφηεξα επίπεδα ή ππνεπίπεδα, ψζηε λα θαηαηαρηνχλ φινη νη ηίηινη 

πνπ ρνξεγνχληαη ζηελ Διιάδα.  Απηή ε αξρηθή δηαηχπσζε ππνζέζεσλ ζρεηηθά κε 

ηελ χπαξμε πεξηζζνηέξσλ -απφ νρηψ- επηπέδσλ, ζεσξήζεθε φηη εδχλαην λα 

δηεπθνιχλεη ηελ θαηάηαμε ησλ θνιεγίσλ, θάπνπ πςειφηεξα απφ ηα ΗΔΚ, ρακειφηεξα, 

φκσο, απφ ηα ΑΔΗ- ΣΔΗ, δήηεκα πνπ έκεηλε αδηεπθξίληζην, αθνχ ηα θνιέγηα 

παξέκεηλαλ ελ ηέιεη αθαηάηαθηα.  

2η Φάζη (2010-2013):Ανάπηςξη ηος HQFκαι διαδικαζία ανηιζηοίσιζηρ με 

ηο EQF.Ζ δεχηεξε θάζε ηεο δηαδηθαζίαο πεξηειάκβαλε ηε δξαζηηθή αλάπηπμε ηνπ 

Διιεληθνχ Πιαηζίνπ Πξνζφλησλ,πνπ έιαβε ρψξα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

4115/2013,98 «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Ηδξχκαηνο Νενιαίαο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνχ 

Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη άιιεο δηαηάμεηο», θαζψο θαη ηελ αληηζηνίρηζή ηνπ κε ην 

Δπξσπατθφ. 

Αλαιπηηθφηεξα, ηδξχζεθε ν Δζληθφο Οξγαληζκφο Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ 

(ΔΟΠΠ), κε ην άξζξν 11 ηνπ λ. 3879/2010, ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα ζπγρσλεχηεθε κε 

ην Δζληθφ Κέληξν Πηζηνπνίεζεο (Δ.ΚΔ.ΠΗ.) θαη ην Δζληθφ Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ 

Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΔΚΔΠ) θαη ηδξχζεθε ν Δζληθφο Οξγαληζκφο Πηζηνπνίεζεο 

Πξνζφλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΔΟΠΔΠΠ),99ελψ 

πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ε ζχζηαζε πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία, 

απνηεινχκελε απφ εθπξνζψπνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ηεο 
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www.nqf.gov.gr 

98
http://www.edulll.gr/wp-content/uploads/2011/03/NOMOS_4115_INEDIBIM_EOPPEP.pdf 

99
 Αλαιπηηθφηεξα γηα ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ΔΟΠΠΔΠ θαη ηα κέιε απφ ηα νπνία απαξηίδεηαη βι. 

GreeceEQFReferencingReport, 2014: 40-41. 

http://www.nqf.gov.gr/
http://www.edulll.gr/wp-content/uploads/2011/03/NOMOS_4115_INEDIBIM_EOPPEP.pdf
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εθπαηδεπηηθήο θαη αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο, θαζψο θαη απφ θνηλσληθνχο εηαίξνπο θαη 

εηδηθνχο ζπκβνχινπο,ππνζηεξίδεη ηνλ ΔΟΠΠΔΠ ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηνπ 

HQF.100 

Καηφπηλ, ν ΔΟΠΠΔΠ, αθνχ είρε ήδε πξνεγεζεί ε εγγξαθή ζε κηα βάζε 

δεδνκέλσλ φισλ ησλ πηπρίσλ, ησλ ηίηισλ θαη ησλ βεβαηψζεσλ πνπ ρνξεγνχληαη 

ζηα πιαίζηα ηνπ επίζεκνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζρεδίαζε ηε δνκή ηνπ HQFθαη 

ηνλ Μάξηην ηνπ 2013, ππέβαιε ηελ επίζεκε πξφηαζε ζηε πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή, 

ε νπνίαηελ ελέθξηλε. ηε ζπλέρεηα, ε πξφηαζε ππεβιήζε ζην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη 

ζηηο 10 Ηνπιίνπ 2013, ν Τπνπξγφο Παηδείαο αλαθνίλσζε επίζεκα ην HQF 

(GreeceEQFReferencingReport, 2014: 6).Έπεηηα, αλαγλσξίζηεθαλ φια ηα παιηά 

πξνζφληα θαη ζρεδηάζηεθαλ κεζνδνινγηθά εξγαιεία γηα ηελ θαηάηαμε ησλ 

πξνζφλησλ ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο ζηα επίπεδα ηνπ HQF. Απφ 30 Μαΐνπ 2013 

κέρξη 30 Ηαλνπαξίνπ 2014 αλαιχζεθαλ, απφ νκάδεο εξγαζίαο, φινη νη ηχπνη 

πξνζφλησλ πνπ ρνξεγνχληαη απφ ην ειιεληθφ ηππηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα,101 

θαηζηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε ε θαηάηαμε ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ ζηα νρηψ 

επίπεδα ηνπ πιαηζίνπ.102 

Δπξφθεηην γηα κηα δηαδηθαζία πνπ έιαβε ηειηθά ρψξα θαηφπηλ καθξψλ θαη 

έληνλσλ αληηπαξαζέζεσλ, κε επηθξαηέζηεξε απηή κεηαμχ ησλ αλψηαησλ ηδξπκάησλ, 

κε αθνξκή ην αίηεκα ησλ πνιπηερληθψλ ζρνιψλ γηα θαηάηαμε ησλ πηπρίσλ ηνπο ζην 

επίπεδν 7, γεγνλφο πνπ ζα ζήκαηλε ηελ απηφκαηε αλαγλψξηζε απηψλ σο 

κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ. Σν ζέκα πξνθάιεζε αληηδξάζεηο ζηνπο ππφινηπνπο 

παλεπηζηεκηαθνχο θχθινπο, ελψ ηαπηφρξνλα εθθξάζηεθαλ έληνλεο θαη 

αλππνρψξεηεο αληηδξάζεηο θαη απφ πιεπξάο ησλ ΣΔΗ, αθνχ ηα πνιπηερλεία, 

δεηνχζαλ παξάιιεια νη απφθνηηνη ησλ ΣΔΗ λα θαηαηαρηνχλ ζε θαηψηεξν επίπεδν, 

θάηη πνπ ηα Σερλνινγηθά Ηδξχκαηα αξλνχληαλ λα απνδερζνχλ, δεδνκέλνπ φηη πιένλ, 

θαηφπηλ λφκνπ (λ. 2916/2001), ηνπνζεηνχληαη καδί κε ηα παλεπηζηήκηα ζηελ αλψηαηε 

εθπαίδεπζε ρσξίο δηάθξηζε. Έηζη, φπσο δήισζαλ επίζεκα, ζεσξνχζαλ 

αδηαπξαγκάηεπηε ηελ έληαμε ησλ απνθνίησλ ηνπο ζην 6ν επίπεδν, ζχκθσλα θαη κε 

ηελ επξσπατθή λνκνζεζία.Δλ ηέιεη, δηαζαθελίζηεθε φηη δελ εηίζεην δήηεκα πεξί 

δηαρσξηζκνχ ησλ αλψηαησλ ηδξπκάησλ ζε μερσξηζηά επίπεδα. 

                                                           
100

 Αλαιπηηθφηεξα γηα ην ξφιν ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο βι. 

GreeceEQFReferencingReport, 2014: 41-42. 

101
 Σα κέιε ησλ νκάδσλ εξγαζίαο ήηαλ εθπξφζσπνη ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ, ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ, ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο θαη ηνπ ΔΟΠΠΔΠ.  

102
 Γηα ηελ θαηάηαμε ησλ ηίηισλ ζην HQF Βι. GreeceReferencingReport, 2014: 10-11. 
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πσο γίλεηαη αληηιεπηφ, νη αληηζηάζεηο ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ζηε 

δηαδηθαζία (εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, θνηλσληθνί εηαίξνη, επαγγεικαηηθέο ελψζεηο 

θ.ιπ.) δεκηνχξγεζαλ έλα ηδηαίηεξα «εθξεθηηθφ κίγκα» γηα ηελ επφδσζε ηνπ ζηφρνπ. 

Δληνχηνηο, ε θαηάζηαζε ζηελ πνξεία εμνκαιχλζεθε. ε φξνπο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο απηφ ζεκαίλεη φηη, ε δεκηνπξγία ελφο ηέηνηνπ εξγαιείνπ πεξηιακβάλεηηελ 

αλάπηπμε κηαο ζεηξάο εμαληιεηηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, ζπγθξνχζεσλ θαη 

αληηζέζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα βξεζεί κηα θνηλή ζπληζηακέλε ε νπνία λα εθθξάδεηηε 

δηαηήξεζε ή κε εηδηθψλ ζπκθεξφλησλ, θεθηεκέλσλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ, 

αθαδεκατθψλ πξνλνκίσλ θ.ν.θ. 

Αλαθνξηθά κε ηα θνιέγηα, παξέκεηλαλ, φπσο πξναλαθέξζεθε, αδηαβάζκεηα. 

Χζηφζν, ε επηινγή απηή δελ πξνβιεκαηίδεη ηνπο ηδηνθηήηεο θνιεγίσλ, αθνχ, 

ζχκθσλα κε ηνλ πξφεδξν ηνπ πλδέζκνπ Διιεληθψλ Κνιεγίσλ, νη απφθνηηνί ηνπο, 

είλαη θάηνρνη πηπρίσλ ησλ παλεπηζηεκίσλ ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ –αθνχ ηα 

θνιέγηα δελ ρνξεγνχλ δηθά ηνπο πηπρία- θη σο εθ ηνχηνπ ππάγνληαη ζην βξεηαληθφ 

ζχζηεκα θαηάηαμεο. Έηζη, καδί κε ην πηπρίν ηνπο ιακβάλνπλ απφ ην παλεπηζηήκην 

θαη κία βεβαίσζε θαηάηαμεο επηπέδνπ 6 ή 7 εάλ πξφθεηηαη γηα κεηαπηπρηαθφ. 

Δθφζνλ, ινηπφλ, ππάξρεη έλα επξσπατθφ consensusαλαθνξηθά κε ην επίπεδν ησλ 

απνθνίησλ θνιεγίσλ, θη εθφζνλ νη απφθνηηνη ιακβάλνπλ ηηο αληίζηνηρεο 

πηζηνπνηήζεηο επηπέδσλ απφ ηα αξκφδηα παλεπηζηήκηα, δελ ζεσξνχλ φηη είλαη 

αλαγθαίν λα κλεκνλεπηνχλ εηδηθά ζην HQF.103 

Άιισζηε, ην ΠΓ 36/2010, «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ 

Οδεγία 36/2005 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 7εο 

επηεκβξίνπ 2005 ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ»104 

θαη ε Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ «Ρπζκίζεηο θαηεπίγνλησλ ζεκάησλ ηνπ λ. 
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 Βι. ην άξζξν ηεο Κντλά «Κνιέγηα, φπσο... ΑΔΗ» ζηνλ Αγγειηνθφξν, 3/4/2014: 14. 

Γηαζέζηκν ζην: http://www.agelioforos.gr/default.asp?pid=58&enid=1&dt=3/4/2014 

 

104
 Με ην παξφλ δηάηαγκα ελαξκνλίδεηαη ε εζληθή λνκνζεζία πξνο ηελ Οδεγία 36/2005 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία αλαγλσξίδνληαη, γηα ηελ αλάιεςε θαη 

ηελ άζθεζε λνκνζεηηθά ξπζκηδφκελνπ επαγγέικαηνο, ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ έρνπλ 

απνθηεζεί ζε άιια θξάηε- κέιε ηεο Έλσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Ννξβεγίαο, ηεο 

Ηζιαλδίαο θαη ηνπ Ληρηελζηάηλ, θαη δίλνπλ ζηνλ θάηνρφ ηνπο ην δηθαίσκα λα αζθεί απηφ ην 

επάγγεικα, είηε πξφθεηηαη γηα απηναπαζρνινχκελν, είηε γηα κηζζσηφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη ησλ αζθνχλησλ ειεπζέξηα επαγγέικαηα, φπσο αθξηβψο θαη νη γεγελείο ππήθννη, ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε, φπσο αθξηβψο νη Έιιελεο. Βι. ηα άξζξα 1, 2 θαη 4 ηνπ ΠΓ 38/2010. 

 

http://www.agelioforos.gr/default.asp?pid=58&enid=1&dt=3/4/2014
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4046/2012 θαη ηνπ λ. 4093/2012» (19 Ννεκβξίνπ 2012),105 έρνπλ δηακνξθψζεη πηα ην 

αλαγθαίν λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ 

ησλ απνθνίησλ θνιεγίσλ, πνπ ζπλεξγάδνληαη κε επξσπατθά παλεπηζηήκηα, αθνχ κε 

ηελ αλσηέξσ ΠΝΠ (άξζξν 7, παξ. 6) αλαγλσξίδεηαη ε επαγγεικαηηθή ηζνδπλακία ησλ 

ηίηισλ θνιεγίσλ θαη ησλ ηίηισλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ηνπ ηππηθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο.106 

Αθνχ δηαζαθελίζηεθαλ φια ηα δεηήκαηα πνπ εθθξεκνχζαλθαη ζπζηάζεθε ε 

Δπηηξνπή Αληηζηνίρηζεο,107 ν ΔΟΠΠΔΠδξνκνιφγεζε ηελ αληίζηνηρε δηαδηθαζία 

(επηεκβξίνο 2013), γηα ηε ζπζρέηηζε ησλ επηπέδσλ ηνπ Διιεληθνχ Πιαηζίνπ 

Πξνζφλησλ κε απηά ηνπ Δπξσπατθνχ.108Ζ αληηζηνίρηζε νινθιεξψζεθε ηνλ Ηαλνπάξην 

ηνπ 2014, κε ηε -ζεσξεηηθά-109 ζχκθσλε γλψκε φισλ ησλ αξκφδησλ θνξέσλ,110 
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 Αμίδεη λ‟ αλαθεξζεί φηη ζηνλ αξρηθφ λ. 4093/2012 «Έγθξηζε Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ 

Γεκνζηνλνκηθήο Σηξαηεγηθήο 2013-2016 –Δπείγνληα Μέηξα Δθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012 θαη 

ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο Σηξαηεγηθήο 2013-2016»(άξζξν 1, παξ. Θ‟, 

ππνπαξ. Θ7) -φπσο θαη ζηνλ λ. 3848/2010 (άξζξν 45), κε ηνλ νπνίν κάιηζηα ηα θνιέγηα είραλ 

κεηνλνκαζηεί ζε Κέληξα Μεηαιπθεηαθήο Δθπαίδεπζεο-  αλαθεξφηαλ μεθάζαξα φηη ηα πηπρία 

πνπ ρνξεγνχλ ηα θνιέγηα δελ είλαη ηζφηηκα κε ηα πηπρία ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο ηππηθήο 

εθπαίδεπζεο. Χζηφζν, απηφ άιιαμε άξδελ κε ηελ Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ πνπ 

αθνινχζεζε. 

Γηαζέζηκε ζην: http://www.minfin.gr/portal/el/resource/contentObject/id/28b63b20-0e60-4cb8-

bde0-f82bee6d374f 

 

106
 Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλαγλψξηζεο απαηηείηαη ππνβνιή αίηεζεο ζην 

πκβνχιην Αλαγλψξηζεο Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ ( ΑΔΠ), ην νπνίν ζεζπίζηεθε γηα 

ηελ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 36/2005, ε νπνία –κεηαμχ άιισλ- πξνβιέπεη φηη είλαη δπλαηφ ην 

αξκφδην πκβνχιην λα ππνρξεψζεη ηνπο αηηνχληεο ζε εμέηαζε θάπνησλ καζεκάησλ ή ζε 

πξαθηηθή άζθεζε, ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, εάλ απηφ θξηζεί αλαγθαίν. 

Αλαιπηηθφηεξα βι. ηελ ΠΝΠ (άξζξν 7, παξ. 12). .π. 

 

107
 Αλαιπηηθφηεξα γηα ηελ Δπηηξνπή Αληηζηνίρηζεο βι. GreeceEQFReferencingReport, 2014: 

43. 

 

108
 Αλαιπηηθφηεξα γηα ηε δηαδηθαζία αληηζηνίρηζεο θαη ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ επηπέδσλ ησλ 

δχν πιαηζίσλ βι. φ.π. 43-46. 

 

109
 Πξφθεηηαη γηα ζεσξεηηθή νκνθσλία, αθνχ, φπσο δειψλεη ραξαθηεξηζηηθά ε 

αληηπξνζσπεία ηνπ ΣΔΔ/ΣΑΚ ζε πξφζθαηε, επίζεκε απφθαζή ηεο, «κε ηε δηαβάζκηζε απηή 

αγλνείηαη ε πεληαεηήο δηάξθεηα ζπνπδψλ ησλ πνιπηερληθψλ ζρνιψλ» θαη «αλ θαη ζην πιαίζην 

απηφ δελ γίλεηαη θακία αλαθνξά ζηα ηδησηηθά θνιιέγηα, είλαη ζρεδφλ βέβαην φηη ζα εληαρζνχλ 

http://www.minfin.gr/portal/el/resource/contentObject/id/28b63b20-0e60-4cb8-bde0-f82bee6d374f
http://www.minfin.gr/portal/el/resource/contentObject/id/28b63b20-0e60-4cb8-bde0-f82bee6d374f
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ζπλάδνληαο  παξάιιεια θαη κε ηα θξηηήξηα πνπ εηέζεζαλ απφ ην επξσπατθφ 

επίπεδν111(GreeceEQFReferencingReport, 2014: 54). 

ην ζεκείν απηφ, αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη κεηαμχ ησλ δέθα θξηηεξίσλ γηα ηελ 

αληηζηνίρηζε ησλ Δζληθψλ Πιαηζίσλ Πξνζφλησλ (NQF)κε ην EQF, ήηαλ ε ζπκκεηνρή 

ζηε δηαδηθαζία ηεο αληηζηνίρηζεο «εηδηθψλ» απφ ην δηεζλέο ζηεξέσκα 

(”internationalexperts”). πγθεθξηκέλα, ζηελ πεξίπησζε ηνπ HQF ζπκκεηείραλ δχν 

εηδηθνί, απφ ηε Γεξκαλία θαη ηελ Κξναηία αληίζηνηρα, κε γλψζεηο θαη εκπεηξία ζρεηηθά 

κε ην EQF. Καη απφ ηελ πεξίπησζε ηνπ EQF επηβεβαηψλεηαη φηη νη νκάδεο 

ηερλνθξαηψλ θαη ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ηφζν ζηε 

δηακφξθσζε θαη ην ζρεδηαζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ ηεο Έλσζεο, φπσο 

θάλεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαβνχιεπζεο, φζν θαη ζηελ εθαξκνγή απηψλ, φπσο 

απνηππψλεηαη απφ ην έβδνκν θξηηήξην ηεο αληηζηνίρηζεο.112 

3η θάζη (2014-2015): Καηάηαξη ηων ηίηλων ζποςδών πος απονέμονηαι 

από ηο άηςπο εκπαιδεςηικό ζύζηημα ζηα επίπεδα ηος HQF. Γηα ηελ ηξίηε θάζε, 

πνπ νινθιεξψζεθε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2015, ν ζηφρνο ήηαλ ε ελίζρπζε ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ HQF, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ επξσπατθή ζπδήηεζε ζρεηηθά κε 

ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηηο 

αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Δηδηθφηεξα, πνιιά πξνζφληα πνπ ρνξεγνχληαη ζηελ 

Διιάδα θαη έρνπλ πξαγκαηηθή αμία ζηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο, έπξεπε λα 

ηαμηλνκεζνχλ (GreeceEQFReferencingReport, 2014: 47-48). Γηα παξάδεηγκα, 

                                                                                                                                                                      
ζην ίδην επίπεδν πξνζφλησλ» (Αληηπξνζσπεία ΣΔΔ/ ΣΑΚ, Απφθαζε 28

εο 
Απξηιίνπ 2014. 

Γηαζέζηκε ζην: http://www.amak.gr/index.php/ergasiaka/553-apofasi-tis-antiprosopeias-tou-

tee-tak-gia-ta-epaggelmatika-dikaiomata-ton-mixanikon 

 

110
 Ζ ηειηθή ζπκθσλία φισλ ησλ αξκφδησλ θνξέσλ αλαθνξηθά κε ηελ θαηάηαμε ησλ 

πξνζφλησλ ζπληζηά έλα απφ ηα δέθα θξηηήξηα ηεο αληηζηνίρηζεο, πνπ εηέζεζαλ απφ πιεπξάο 

ΔΔ. .π. 54. 

 

111
 Γηα ηα θξηηήξηα αληηζηνίρηζεο βι. φ.π. 40-55. 

112
 Ζ παξνπζία ηνπο ζην ρψξν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ δελ είλαη θαηλνχξηα. Ζ 

επηζηεκνληθή θνηλφηεηα απέθηεζε ζηαδηαθά ηδηαίηεξν ξφιν, θπξίσο κεηά ηε λνκηκνπνίεζε ηεο 

εθπαίδεπζεο ζηε πλζήθε ηεο ΔΚ (1993). Δηδηθφηεξα, ν ξφινο ησλ „εηδηθψλ‟ θαη ησλ 

„ηερλνθξαηψλ‟ ππήξμε θαζνξηζηηθφο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο 

Ληζζαβφλαο (Πξφγξακκα γηα ηελ Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε 2010), ζηε δηαδηθαζία ηεο 

Μπνιφληα γηα ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, αιιά θαη ζηε δηαδηθαζία ηεο Κνπεγράγεο γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε (Παζηάο, 2006: 21-22). 

http://www.amak.gr/index.php/ergasiaka/553-apofasi-tis-antiprosopeias-tou-tee-tak-gia-ta-epaggelmatika-dikaiomata-ton-mixanikon
http://www.amak.gr/index.php/ergasiaka/553-apofasi-tis-antiprosopeias-tou-tee-tak-gia-ta-epaggelmatika-dikaiomata-ton-mixanikon
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έπξεπε λα αλαγλσξηζηνχλ ηίηινη πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί θαη πνπ αλαθέξνληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο νηθνλνκηθνχο ηνκείο, φπσο ε γεσξγία, ε λαπηηιία θαη ν ηνπξηζκφο θαη 

λα αθνινπζήζεη ε αλάπηπμε καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ γηα ηα ζπγθεθξηκέλα 

πξνζφληα, θαζψο θαη ε ηαμηλφκεζή ηνπο ζηα επίπεδα ηνπ HQF, κε ηαπηφρξνλε 

αληηζηνίρηζε ζην EQF (GreeceEQFReferencingReport, 2014: 56). 

Γεληθφηεξα, έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο θάζεο απηήο ήηαλ θαη ε 

θαηεγνξηνπνίεζε πξνζφλησλ πνπ απνθηψληαη κέζσ ηεο άηππεο κάζεζεο, Έλα 

βαζηθφ ζέκα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί γηα ηελ επίηεπμε ηεο αλαγλψξηζεο ηεο 

άηππεο κάζεζεο, είλαη ε αλάπηπμε θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ πξνζφλησλ, αιιά θαη λέεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αμηνιφγεζε απφ ηα 

αξκφδηα φξγαλα ρνξήγεζεο ησλ πξνζφλησλ.Δπηπιένλ, ζηα ζρέδηα ήηαλ θαη ε 

αλαζπγθξφηεζε ηνπ κεηξψνπ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ (πνπ ήδε ιεηηνπξγεί ζηνλ 

ΔΟΠΠΔΠ), ψζηε λα είλαη ζπκβαηφ κε ην EQF Portal θαη ESCO Portal. Ζ ελεκέξσζε 

ηνπ κεηξψνπ ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε έπξεπε λα νινθιεξσζεί ηνλ επηέκβξην ηνπ 

2014 (GreeceEQFReferencingReport, 2014: 7). 
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11.2 Η δομό του Ελληνικού Πλαιςύου Προςόντων (HQF) 

 

Σν HQF απνηειείηαη απφ 8 επίπεδα, πνπ θαιχπηνπλ φιν ην θάζκα ησλ 

πξνζφλησλ απφ ηελ ππνρξεσηηθή έσο ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε. Παξαθάησ 

παξαηίζεηαη ν πίλαθαο ησλ 8 επηπέδσλ, φπσο απνηππψζεθε ζηελ ειιεληθή έθζεζε 

αληηζηνίρηζεο ηνπ 2014.113 

 

Πίνακαρ: Σχπνη πξνζφλησλ ζην Διιεληθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ. 
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 Γηα ηελ αλαιπηηθή ηαμηλφκεζε ησλ πξνζφλησλ κε βάζε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ αλά 

επίπεδν βι. ην επίζεκν κεηξψν ΔΠΠ, δηαζέζηκν ζην: http://proson.eoppep.gr/el/Qualifications 

http://proson.eoppep.gr/el/Qualifications
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Αθνινπζψληαο ην κνληέιν ηνπ EQF, θάζε επίπεδν πξνζδηνξίδεηαη απφ 

ζπγθεθξηκέλα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, ηα νπνία κεηαθξάδνληαη ζε γλψζεηο, 

δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο.114 Κάζε επίπεδν δηαζέηεη πεξηγξαθηθνχο δείθηεο (“level 

descriptors”) πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, κε ηε κνξθή 

γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ, πνπ αλακέλεηαη λα έρνπλ επηηεπρζεί γηα ην 

εθάζηνηε επίπεδν. Πξφθεηηαη γηα ζχληνκεο, γεληθέο πεξηγξαθέο, ρσξίο αλαθνξέο ζε 

ζπγθεθξηκέλα είδε κάζεζεο. Παξαθάησ παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά νη πεξηγξαθηθνί 

δείθηεο ησλ ηξηψλ πξψησλ επηπέδσλ.115 

                                                           
114

 Αλαιπηηθφηεξα γηα ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, ηα νπνία ζπληζηνχλ έλα απφ ηα δέθα 

θξηηήξηα ηεο αληηζηνίρηζεο πνπ έζεζε ε ΔΔ βι. GreeceEQFReferencingReport, 2014: 46-47. 

115
 Γηα φινπο ηνπο πεξηγξαθηθνχο δείθηεο βι. αλαιπηηθφηεξα GreeceEQFReferencingReport, 

2014: 37-38, αιιά θαη ζηα ειιεληθά ην επίζεκν κεηξψν ΔΠΠ, δηαζέζηκν ζην: 

http://proson.eoppep.gr/el/HQFLevels 

http://proson.eoppep.gr/el/HQFLevels
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Πίνακαρ: Πεξηγξαθηθνί δείθηεο επηπέδσλ. 

 

Πηγή:GreeceEQFReferencingReport, 2014: 37. 
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Οη πεξηγξαθηθνί δείθηεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα νρηψ επίπεδα,ζπληζηνχληε 

βάζε ηνπ πιαηζίνπ, δηφηη ζ‟ απηνχο βαζίζηεθε ε αληηζηνίρηζε ηνπ Διιεληθνχ Πιαηζίνπ 

κε ην Δπξσπατθφ. ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά ηα δχν πξψηα 

επίπεδα, ψζηε λ‟ απνηππσζεί ε δηαδηθαζία ηεο αληηζηνίρηζεο ηνπ HQFκε ην EQF. 

πσο θαίλεηαη ε ζπζρέηηζε ησλ δχν πιαηζίσλ βαζίδεηαη ζηνπο πεξηγξαθηθνχο 

δείθηεο. 

 

Πίνακαρ: Αληηζηνίρηζε ηνπ Διιεληθνχ Πιαηζίνπ Πξνζφλησλ κε ην Δπξσπατθφ. 

 

Πηγή:GreeceEQFReferencingReport, 2014: 60. 

 

Δπίζεο, ηα πξνζφληα θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε ηχπνπο. Κάζε επίπεδν 

δηαθξίλεηαη απφ ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο πξνζφλησλ (QualificationTypes).Οη ηύποι 

πποζόνηων(QualificationTypes)αληηπξνζσπεχνπλ νκάδεο ηίηισλ κε θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαηαηάζζνληαη ζην ίδην επίπεδν. Ζ ρξήζε ηνπο δηεπθνιχλεη 

ηνλδηαρσξηζκφ ησλ ηίηισλ πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζην ίδην επίπεδν, άιια ηαπηφρξνλα 

δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά. Οη ηχπνη πξνζφλησλ είλαη, δειαδή, ην φξγαλν πνπ 

επηηξέπεη ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ειιεληθψλ πξνζφλησλ ζηα επίπεδα ηνπ ειιεληθνχ 

πιαηζίνπ πξνζφλησλ, θαη ηε ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπο.Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, είλαη 

νη ηίηινη ζπνπδψλ ζην επίπεδν 4.Σν απνιπηήξην ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ, παξφηη ζην ίδην 

επίπεδν κε ην απνιπηήξην ηνπ ΔΠΑΛ, φπσο θαίλεηαη θαη παξαθάησ, 

δηαθνξνπνηνχληαη αηζζεηά. Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή απνηππψλεηαη ινηπφλ θαη 
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εξγαιεηαθά κε ηε ρξήζε ησλ ηχπσλ πξνζφλησλQualificationTypes 

(GreeceEQFReferencingReport, 2014: 31-32). 

 

 

Πίνακαρ: Σχπνη πξνζφλησλ αλά επίπεδν. 

 

 

Πηγή:Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π.116 

 

ην ζεκείν απηφ, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη νη ηχπνη 

πξνζφλησλδηαθνξνπνηνχληαη αηζζεηά απφ ηνπο πεξηγξαθείο επηπέδσλ, αθνχ 

επηηεινχλ δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο. Δλψ, δειαδή, νη πεξηγξαθείο επηπέδσλ 

παξέρνπλ κηαζρεηηθά ζχληνκε πεξηγξαθή θαη είλαη γεληθνί θαη αλεμάξηεηνη απφ ηνλ 

ηνκέα ηεο κάζεζεο,νη ηχπνη πξνζφλησλ είλαη  ζρεηηθά εθηελείο θαη ιεηηνπξγνχλ 

εληζρπηηθά πξνο ηνπο πεξηγξαθείο επηπέδσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, εκπινπηίδνπλ ην 

πεξηερφκελφ ηνπο, πεξηγξάθνληαο βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηχπσλ πξνζφλησλ, 

φπσο ηνλ ζθνπφ, ηε δηαδηθαζία εθκάζεζεο, ηηο δπλαηφηεηεο κεηάβαζεο ζε άιιν 

επίπεδν, θαζψο επίζεο θαη ηε ζχλδεζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. 
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http://proson.eoppep.gr/el/QualificationTypes 
 

http://proson.eoppep.gr/el/QualificationTypes


[114] 
 

Θα πξέπεη, επίζεο, λ‟ αλαθεξζεί φηη θάζε ηχπνο πξνζφλησλ ζπλνδεχεηαη απφ 

ζπγθεθξηκέλεο πποδιαγπαθέρ/ σαπακηηπιζηικά (TypeSpecifications)117 πνπ ηνλ 

εμεηδηθεχνπλ θαη ηνλ μερσξίδνπλ απφ ηνπο ππφινηπνπο, αθφκα θαη ηνπ ίδηνπ επηπέδνπ 

(GreeceEQFReferencingReport, 2014: 34-35). Απηά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά(TypeSpecifications)είλαη ηα εμήο: 

 Τίηλορ (Title): Αλαθέξεηαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε νλνκαηνινγία πνπ πξέπεη λα 

πηνζεηεζεί γηα θάζε ηχπν πξνζφληνο. Π.ρ. Πηζηνπνηεηηθφ Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο (Απνιπηήξην Γπκλαζίνπ).  

 Δπίπεδο (Level): Αλαθέξεηαη ζην επίπεδν ηνπ ηχπνπ πξνζφληνο ζην Δζληθφ 

Πιαίζην Πξνζφλησλ. Π.ρ. επίπεδν 2. 

 Φοπέαρ σοπήγηζηρ (Awarding body):118  Ο θνξέαο πνπ έρεη δηθαίσκα απφ 

ην λφκν γηα ηνλ θαζνξηζκφ πξνηχπσλ γηα ηα πξνζφληα ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

ηχπνπ θαη ρνξεγεί ηα πξνζφληα ζηνπο καζεηέο πνπ αλαγλσξίδεηαη φηη έρνπλ 

επηηχρεη ηα πξφηππα απηά. Γειαδή, ν θνξέαο είλαη απηφο πνπ εθδίδεη ηηο 

πηζηνπνηήζεηο (ηα πηζηνπνηεηηθά, ηα δηπιψκαηα ή ηνπο ηίηινπο) πνπ 

αλαγλσξίδνπλ επίζεκα ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα (γλψζεηο, δεμηφηεηεο 

θαη ηθαλφηεηεο) ελφο αηφκνπ, έπεηηα απφ κία δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη 

επηθχξσζεο. Π.ρ. Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

 Σύνηομη πεπιγπαθή (Summary Descriptor): χληνκε πεξηγξαθή ηνπ 

ηχπνπ πξνζφληνο πνπ έρεη σο ζηφρν λα δηεπθνιχλεη ηελ θαηαλφεζε θαη ηε 

ρξήζε ηνπ. Π.ρ. νη θάηνρνη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ πξνζφληνο έρνπλ 

απνθηήζεη βαζηθή, γεληθή εθπαίδεπζε, θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο 

ζπλεξγαζίαο. 

 Όγκορ (volume- αναθέπεηαι ζηη διάπκεια θοίηηζηρ): Λακβάλνληαο 

ππφςε φηη ε θχξηα ιεηηνπξγία ησλ πιαηζίσλ είλαη ε πεξηγξαθή θαη ε ζχγθξηζε 

ησλ πξνζφλησλ, είλαη ζεκαληηθφ λα είλαη ζε ζέζε λα πεξηγξάςνπλ ηελ 

«πνζφηεηα» ή ηνλ «φγθν» ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ πνπ ζπλδένληαη 

κε ην είδνο ησλ πξνζφλησλ. Γηα ην ιφγν απηφ, πξέπεη λα πηνζεηεζεί έλα 
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 Γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά θάζε ηχπνπ πξνζφλησλ βι. ην επίζεκν κεηξψν ΔΠΠ, δηαζέζηκν 

ζην: http://proson.eoppep.gr/el/QualificationTypes Δπηιέγνληαο θάπνην ηχπν πξνζφλησλ 

εκθαλίδνληαη φια ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

 

118
 Αλαιπηηθφηεξα γηα ηνπο θνξείο ρνξήγεζεο πξνζφλησλ ζηελ Διιάδα βι. 

GreeceEQFReferencingReport, 2014: 36, θαζψοεπίζεοθαηην επίζεκν κεηξψν ηνπ ΔΠΠ, 

δηαζέζηκν ζην: http://proson.eoppep.gr/el/AwardingBodies 

http://proson.eoppep.gr/el/QualificationTypes
http://proson.eoppep.gr/el/AwardingBodies
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ζχζηεκα κέηξεζεο πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηνλ ππνινγηζκφ ησλ καζεζηαθψλ 

απνηειεζκάησλ. Γεδνκέλνπ φηη δελ πθίζηαηαη έλα ηέηνην ζχζηεκα κέηξεζεο, 

ην πξνηεηλφκελν απφ ην HQF ζχζηεκα βαζίδεηαη ζηελ εθρψξεζε 60 

πηζησηηθψλ κνλάδσλ γηα έλα «καζεζηαθφ έηνο» 1500 σξψλ. Με απηή ηελ 

έλλνηα, κηα πηζησηηθή κνλάδα αληηπξνζσπεχεη 25 ψξεο καζεζηαθψλ 

απνηειεζκάησλ. Ζ πηνζέηεζε απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο κέηξεζεο εμαζθαιίδεη 

φηη νη ειιεληθνί ηίηινη ζα κπνξνχλ εχθνια λα αλαθέξνληαη ζε άιια εζληθά θαη 

δηεζλή ζπζηήκαηα κέηξεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ επξσπατθνχ 

ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο αθαδεκατθψλ κνλάδσλ (ECTS), αιιά ηνπ ECVET. 

Δπηπιένλ, έλα ηέηνην ζχζηεκα δχλαηαη λα δηεπθνιχλεη ηε ηαμηλφκεζε λέσλ 

πξνζφλησλ ζην HQF. Π.ρ. ην παξάδεηγκα γηα ην απνιπηήξην Γπκλαζίνπ, 

ζην πεδίν «volume» αλαγξάθεηαη «3 ρξφληα». 

 Σκοπόρ (Purpose): “basic” αληηπξνζσπεχεη «βαζηθά πξνζφληα», 

“supplementary” ζπλαληάηαη ζε πξνζφληα πνπ είλαη «ζπκπιεξσκαηηθά» ζε 

πξνεγνχκελα πξνζφληα θαη ηέινο “specialpurpose” πνπ αθνξά πξνζφληα 

«εηδηθνχ ζθνπνχ». Πξφθεηηαη γηα πξνζφληα πνπ αθνξνχλ πνιχ ζπγθεθξηκέλεο 

πηπρέο καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ Έρνπλ ζρεηηθά ρακειφ φγθν ζε 

ζχγθξηζε κε ηα βαζηθά πξνζφληα. 

 Δκπαιδεςηικόρ Τομέαρ (Education sector): Ο ηνκέαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο πνπ ζπλδέεηαη κε ην είδνο ηνπ ηίηινπ.  ηνλ ηνκέα ηεο 

εθπαίδεπζεο ε εμεηδίθεπζε δείρλεη επίζεο πνηνο ηνκέαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ηνλ ηχπν πξνζφληνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο αθφινπζνπο ηνκείο: "Δπαγγεικαηηθή 

Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε", "Γεληθή Δθπαίδεπζε» θαη "Αλψηαηε Δθπαίδεπζε". 

Έλαο κηθξφο αξηζκφο ηχπσλ πξνζφλησλ αλήθεη ζε κηα ελδηάκεζε θαηεγνξία 

πνπ ζπλδπάδεη ηελ "Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε" θαη ηε "Γεληθή Δθπαίδεπζε". 

 Μαθηζιακά αποηελέζμαηα (Learning outcomes): Κάζε ηχπνο πξνζφλησλ 

ζπλνδεχεηαη απφ ηα αληίζηνηρα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, ηα νπνία λννχληαη 

σο ην ηη είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη, λα θαηαλνεί θαη λα θάλεη ν καζεηεπφκελνο 

κεηά ην ηέινο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. 

 Σσέζη με ηην απαζσόληζη (Employment relevance): Παξέρεη κηα ζχληνκε 

πεξηγξαθή ησλ επθαηξηψλ απαζρφιεζεο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηα 

πξνζφληα ηνπ θάζε ηχπνπ.  

 Μεηαβάζειρ (Transitions): Παξέρνληαη νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ηελ πξφζβαζε ζε πξνγξάκκαηα πνπ νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε ησλ 
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πξνζφλησλ απηνχ ηνπ ηχπνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαθνινχζεζεο, φπνπ απαηηείηαη), θαζψο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 

δπλαηφηεηεο πεξαηηέξσ εμέιημεο ησλ θαηφρσλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

πξνζφλησλ πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ είηε ζην ίδην επίπεδν ή ζε πςειφηεξν 

επίπεδν.  

 

Πίνακαρ: Αλαιπηηθή απεηθφληζε ελφο ηχπνπ πξνζφληνο. 
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 Οινθιεξψλνληαο ηελ επηζθφπεζε ηεοδνκήο ηνπ Διιεληθνχ Πιαηζίνπ 

Πξνζφλησλ, θξίλεηαη ζεκαληηθφ λα επηζεκαλζεί κία ζρεηηθά πξφζθαηε θαη ηδηαίηεξα 

ρξήζηκε εμέιημε. χκθσλα κε επίζεκε έθζεζε, νη ειιεληθέο αξρέο καδί κε ηνλ ΟΟΑ, 

αλακέλεηαη λα πξνβνχλ ζε αλαζεψξεζε ηεο έθζεζεο αμηνιφγεζεο ηνπ Διιεληθνχ 

Πιαηζίνπ Πξνζφλησλ κέρξη ηνλ Απξίιην ηνπ 2016 ζχκθσλα κε ηνλ λφκν 4336/2015. 

Αλαιπηηθφηεξα, έρνληαο ήδε αλαπηχμεη ηνπο ηχπνπο πξνζφλησλ, φπσο πεξηγξάθεθε 

παξαπάλσ, ε ρψξα είλαη ηψξα ζε κηα δηαδηθαζία πνπ ζηφρν έρεη λα ηνπνζεηήζεη ζε 

θαζέλα απφ απηά ηα πξνζφληα κε νλνκαζίεο.  

 Ο Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π., ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, είλαη αξκφδηνο γηα 

ηελ αλάπηπμε κηαο βάζεο δεδνκέλσλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη φια ηα πξνζφληα πνπ 

απνθηψληαη ζηα πιαίζηα ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζφλησλ ησλ ΗΔΚ, θαη ηα νπνία βξίζθνληαη 

ηαμηλνκεκέλα ζην  Διιεληθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ. Ζ ελ ιφγσ βάζε δεδνκέλσλ είλαη 

γλσζηή σο «Μεηξψν ΔΠΠ» θαη πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ζρεηηθέο κε ην Διιεληθφ 

Πιαίζην Πξνζφλησλ πιεξνθνξίεο, ψζηε λα γίλεη πιήξσο θαηαλνεηή ε ιεηηνπξγία ηνπ, 

αιιά θαη ε αληηζηνίρηζή ηνπ κε ην Δπξσπατθφ.  

 Σέινο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί νινθιεξσκέλν θαη απφιπηα ρξεζηηθφην 

ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν, έρνπλ απνζηαιεί ζε φινπο ηνπο επίζεκνπο θνξείο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κηα ζεηξά αξρείσλ κε πιεξνθνξίεο, πνπ ζα πξέπεη ζα 

ζπκπιεξσζνχλ. Παξάιιεια, θάζε ίδξπκα νθείιεη λα νξίζεη έλαλ αξκφδην γηα ηελ ελ 

ιφγσ εξγαζία. ην κέιινλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. θάζε ίδξπκα ζα είλαη 

ζε ζέζε λα αλαλεψλεη ηηο αλαξηεκέλεο θαη ζρεηηθέο κε ηα πξνζφληα πιεξνθνξίεο. 

Πξνο ην παξφλ, ν Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. έρεη ζπκπεξηιάβεη ήδε ζην Μεηξψν πξνζφλησλ 610 

εμαηνκηθεπκέλα πξνζφληα, φπσο απνηππψλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.119 
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Πίνακαρ: Δμαηνκηθεπκέλα πξνζφληα αλά ηχπν πξνζφλησλ θαη επίπεδν. 

 

Πηγή: Μεηξψν πξνζφλησλ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. 
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11.3 Η επιρροό του υπερεθνικού μορφώματοσ τησ ΕΕ και η 

δρϊςη των ομϊδων ςυμφερόντων κατϊ τη διαμόρφωςη του 

Ελληνικού Πλαιςύου Προςόντων (HQF): Η περύπτωςη των 

πολυτεχνεύων και των κολεγύων 

 

πσο αλαδείρζεθε θαη ζηελ παξνχζα εξγαζία, ε άζθεζε εζληθήο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήοδέρεηαη πιένλ ηζρπξφηεξεο -απ‟ φ,ηη ζην παξειζφλ- πηέζεηο 

γηα αλαδφκεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, θαζψο νη πξσηνβνπιίεο ηεο ΔΔ 

ππεξβαίλνπλ ζπρλά ηα αληίζηνηρα εθπαηδεπηηθά ελδηαθέξνληα ησλ θξαηψλ- κειψλ, 

ελψ ν εθπαηδεπηηθφο ηεο ιφγνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πνιηηηθή ηεο «ζπγθιίλνπζαο 

ζηνρνζέηεζεο», αζθψληαο θαηαιπηηθή επίδξαζε ζηε δηακφξθσζε ηεο εζληθήο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, αθνχ ε ηειεπηαία πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο ζπγθεθξηκέλνπο 

ζηφρνπο, ηνπο νπνίνπο θαιείηαη λα πινπνηήζεη ζε θαζνξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα 

(Εκαο, 2007: 23). Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, ζπληζηά ην γεγνλφο φηη ηα θξάηε- 

κέιε ηεο ΔΔ θιήζεθαλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηα Δζληθά Πιαίζηα Πξνζφλησλ, 

αθνινπζψληαο έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα.Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε ζέζπηζε 

θνηλψλ ζηφρσλ, ε θνηλή νξνινγία θαη ε ακνηβαία αμηνιφγεζε νηθνδνκνχλ ζηαδηαθά 

κηα θνηλή επξσπατθή αηδέληα ζε ηνκείο πνιηηηθήο γηα ηνπο νπνίνπο ζην παξειζφλ 

απνθαίλνληαλ απνθιεηζηηθά ηα θξάηε. 

ην ειιεληθφ θνηλσληθνπνιηηηθφ ζχζηεκα, ζηελ πεξίπησζε πνπ επηθείκελεο 

κεηαξξπζκίζεηο βξίζθνληαη πξν ησλ ππιψλ, εληείλνληαη νη πηέζεηο απφ πιεπξάο 

επηκέξνπο νκάδσλ ζπκθεξφλησλ, νξγαλσκέλεο ή κε, πξνο ηηο θπβεξλήζεηο, γηα ηελ 

πξνψζεζε ησλ εθάζηνηε ζπκθεξφλησλ ηνπο, θάηη πνπ, ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

Διιεληθνχ Πιαηζίνπ Πξνζφλησλ, έγηλε ηδηαίηεξα εκθαλέο φηαλ, θαηά ηε δηάξθεηα 

ηαμηλφκεζεο ησλ πηπρίσλ θαη ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ, εθδειψζεθαλ πηέζεηο απφ ηα 

πνιπηερλεία, ψζηε νη απφθνηηνί ηνπο λα θαηαηαρηνχλ ζην επίπεδν 7 ηεο νθηάβαζκεο 

θιίκαθαο. 

Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, επνκέλσο, θαίλεηαη λα ραξάζζεηαη ζε ηξία επίπεδα, 

ζην ηνπηθφ, ην εζληθφ θαη ην ππεξεζληθφ, ησλ νπνίσλ νη ζηφρνη ζπρλά απνθιίλνπλ 

κεηαμχ ηνπο. ε απηφ ην πνιππαξαγνληηθφ πεδίν δηακφξθσζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο, ηα θξάηε, παξά ηηο δηαθνξνπνηήζεηο αλάκεζα ζηα εζληθά εθπαηδεπηηθά 

ζπζηήκαηα, πνπ παξακέλνπλ αμηνζεκείσηεο, δελ αζθνχλ αλεμάξηεηε εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή. Απελαληίαο, δέρνληαη θαηαιπηηθέο επηξξνέο –άκεζεο θαη έκκεζεο- πνπ 

ελίνηε δεκηνπξγνχλ ηζρπξέο ακθηβνιίεο αλαθνξηθά κε ην αλ δηαηεξνχλ αθφκα ηνλ 

νξγαλσηηθφ έιεγρν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο ζπζηεκάησλ. Σν γεγνλφο απηφ 
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επηβεβαηψλεηαη πεξίηξαλα ζηελ πεξίπησζε ηνπ HQFθαη ηεο αλαγλψξηζε ησλ 

πξνζφλησλ ησλ απνθνίησλ θνιεγίσλ, φπνπ ε Διιάδα έρεη λνκνζεηήζεη,120 θαηφπηλ 

πίεζεο απφ ην επξσπατθφ επίπεδν, γηα θαίξηα δεηήκαηα πνπ αλακέλεηαη λα 

επεξεάζνπλ θαηαιπηηθά ηελ εμέιημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζεζκνχ ζηε ρψξα. 

Παξφηη, ινηπφλ, εμαξρήο κπνξεί λα δηαθαίλεηαη ε δηαηήξεζε θάπνηνπ βαζκνχ 

ειέγρνπ απφ πιεπξάο ηνπ εζληθνχ επηπέδνπ ζηελ πεξίπησζε δηακφξθσζεο ηνπHQF, 

δεδνκέλεο ηεο ηειηθήο απφθαζήο ηνπ λα κελ ζπκπεξηιάβεη –αθφκα- ηα θνιέγηα ζηελ 

νθηάβαζκε θαηάηαμε, σζηφζν, κε κία πξνζεθηηθφηεξε πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο 

γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε απηνλνκία ηνπ ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ ηίζεηαη ελ 

ακθηβφισ, αθνχ παξά ηηο καθξνρξφληεο –αλ ιάβνπκε ππφςε ηελ Οδεγία 48/1989- 

αληηζηάζεηο, θαιείηαη ηειηθά λα πξνζαξκνζηεί κε ηα επξσπατθά δεδνκέλα (Οδεγία 

36/2005), ηα νπνία δελ είλαη ζε ζέζε λα αγλνήζεη, θαζψο ζπληζηνχλ επίζεκε 

λνκνζεηηθή πξάμε ηεο ΔΔ δεζκεχνληαο φια ηα θξάηε- κέιε. 

Δλ ηέιεη, ηα θνιέγηα δελ ζπκπεξηειήθζεζαλ ζηελ νρηάβαζκε ηαμηλφκεζε ηνπ 

EQF, φρη ιφγσ ησλ αληηδξάζεσλ πνπ πξνεθιήζεζαλ –πνπ ήηαλ αλακθηζβήηεηα 

έληνλεο-, αιιά δηφηη θάηη ηέηνην ζα αληέβαηλε ζην ηζρχνλ ζπληαγκαηηθφ πιαίζην 

(άξζξν 16 ηνπ πληάγκαηνο), ζχκθσλα κε ην νπνίν φθεηιαλ λα δηελεξγήζνπλ νη 

αξκφδηνη θνξείο. Απηφ επηβεβαηψλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ζηελ ΠΝΠ ηνπ λ. 

4093/2012 (άξζξν 7 γηα ηα θνιέγηα), γίλεηαη ιφγνο γηα «επαγγεικαηηθή ηζνδπλακία» 

θαη ζπνπδέο πνπ νδεγνχλ ζε «πξψην πηπρίν (bachelor) ηνπιάρηζηνλ ηξηεηνχο 

δηάξθεηαο θνίηεζεοή κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ [...]» ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ηα 

θνιέγηα ραξαθηεξίδνληαη σο «πάξνρνη ππεξεζηψλ κε ηππηθήοκεηαιπθεηαθήο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο».Δλ νιίγνηο, ν λνκνζέηεο δελ είλαη ζε ζέζε λα θάλεη 

αθφκα ιφγν γηα αλψηαηα ηδξχκαηα, ιφγσ ζπληαγκαηηθνχ θσιχκαηνο, παξφηη 

αλαγλσξίδεη ηελ επαγγεικαηηθή –πξνο ην παξφλ- ηζνδπλακία ησλ πηπρίσλ. Ση κέιιεη 

γελέζζαη; Αλακέλεηαη ίζσο θαη κηα «αθαδεκατθή ηζνδπλακία»;  
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ΠΓ 38/2010, Ν. 4093/2012, πνππξναλαθέξζεθαλ. 
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12.Απολογιςμόσ του Ελληνικού Πλαιςύου 

Προςόντων (HQF) 

 

Σν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

δηαζέηεη, επεξεάδεη φπσο είλαη αλακελφκελν ηε δηακφξθσζε ηνπ Διιεληθνχ Πιαηζίνπ 

Πξνζφλησλ (HQF) θαη ζπλεπψο ηνλ ηξφπν πεξηγξαθήο θαη αληηζηνίρηζεο ησλ 

πξνζφλησλ. πσο, φκσο, αλαγγέιιεηαη θαη ζηνλ λφκν γηα ηε Γηα Βίνπ Μάζεζε, ην 

Διιεληθφ Πιαίζην ζηνρεχεη λα γίλεη έλα «νινθιεξσκέλν πιαίζην πνπ ζα θαιχπηεη φια 

ηα ηκήκαηα θαη ηα επίπεδα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο», ελψ παξάιιεια 

αλαγλσξίδεηαη φηη ζηφρνο ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο είλαη ε αλαγλψξηζε ελαιιαθηηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ δηαδξνκψλ,ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε δηαζχλδεζε ηεο κάζεζεο κε ηελ 

απαζρφιεζε. Ζ παξαπάλσ αλαθνξά απνηππψλεη θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ 

εγρεηξήκαηνο, αθνχ πξνυπνζέηεη ηε ζπκκεηνρή θαη ηε ζπλεξγαζία πνιιψλ θαη 

δηαθνξεηηθψλ θνξέσλ γηα ηελ νινθιεξσηηθή αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηνπ πιαηζίνπ, 

θάηη πνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ βαζκφ ζπληνληζκνχ θαη νκνθσλίαο πνπ απαηηεί, 

ζίγνπξα ζεσξείηαη πξφθιεζε γηα ηα δεδνκέλα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο,  

 

Άιιεο πξνθιήζεηο γηα ην κέιινλ ηνπ Διιεληθνχ Πιαηζίνπ Πξνζφλησλ είλαη, 

ζχκθσλα κε ηνλ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π., ε ζπζρέηηζε ηνπ Διιεληθνχ Πιαηζίνπ κε ηα δηεζλή 

θιαδηθά πξνζφληα, θαζψο θαη κε ηα πξνζφληα πνπ απνθηψληαη κέζσ 

πξνγξακκάησλ απφ παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ηα νπνία ζπλεξγάδνληαη ζηελ 

Διιάδα κε ηδησηηθνχο θνξείο. 

Παξ‟ φια απηά, ζηφρνο ηνπ Δζληθνχ Πιαηζίνπ Πξνζφλησλ, είλαη λα 

πξνσζήζεη ηε Γηα Βίνπ Μάζεζε, βειηηψλνληαο ηελ πξφζβαζε ζηε κάζεζε θαη ηε 

δπλαηφηεηα εμέιημεο ησλ πξνζφλησλ θαη πεξηνξίδνληαο ηα αδηέμνδα πνπ ππάξρνπλ 

ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηνπο πνιίηεο. Αθφκα, ζηφρνο ηνπ είλαη λα ζηεξίμεη ηηο 

δηαδηθαζίεο γηα ηελ πηζηνπνίεζε θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο, ζηνηρεία πνιχ 

ζεκαληηθά γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο κε ηππηθήο θαη ηεο άηππεο κάζεζεο. 

Αλαζηαιηηθά πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ, σζηφζν, θαίλεηαη λα 

ιεηηνπξγεί ην γεγνλφο φηη, ζπγθξηηηθά κε άιιεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, ε Διιάδα δε 

δηαζέηεηηζρπξή παξάδνζε ζηε ρξήζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ, ηα νπνία 

αλακέλεηαη λα νξίδνπλ θαη λα πεξηγξάθνπλ ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα. Έηζη, ε 

κεηαηφπηζε ησλ δηαδηθαζηψλ επηθχξσζεο πξνο απηά, κε φιεο ηηο αιιαγέο πνπ απηφ 
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ζπλεπάγεηαη ζηηο ππάξρνπζεο δνκέο θαη δηαδηθαζίεο, ζεσξείηαη κεγάιε πξφθιεζε γηα 

ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

ε γεληθέο γξακκέο, πάλησο, θαίλεηαη λα ηξέθνληαη πςειέο πξνζδνθίεο 

απέλαληη ζην λέν απηφ εξγαιείν, θαζψο ζεσξείηαη φηη είλαη ζε ζέζε λα ζηεξίμεη κηα 

θαζνξηζηηθή κεηαξξχζκηζε ζηα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζεο ηεο ρψξαο, 

ζπκβάιινληαο, έηζη, ζεκαληηθά ζηελ επίηεπμε κεγαιχηεξεο ζχλδεζεο κε ηελ αγνξά 

εξγαζίαο. Αδηακθηζβήηεηα, ε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη θαη‟ επέθηαζε ε επηηπρία ηνπ, ζα 

θαλνχλ ζε βάζνο ρξφλνπ, κε θξηηήξην –κεηαμχ άιισλ- ηελ εθηεηακέλε θαη πξαθηηθή 

εθαξκνγή ηνπ. 

Πάλησο ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία έρνπλ εληνπηζζεί θαη απφςεηο πνπ 

πξνβάιινπλ έλαλ γεληθφηεξν ζθεπηηθηζκφ γηα ην Διιεληθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ. Έηζη, 

γηα παξάδεηγκα, εκθαλίδεηαη έλαο πξνβιεκαηηζκφο ζε φ,ηη αθνξά ην κηθξφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ δφζεθε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ ζπλεξγαζηψλ ησλ 

θνξέσλ(Φσηφπνπινο θαη Γνχιαο, 2010). Δθθξάδεηαη ε πεπνίζεζε φηη ηέηνηεο 

ελέξγεηεο ζα πξέπεη λ‟ αλαπηχζζνληαη ζε βάζνο ρξφλνπ, εμαζθαιίδνληαο παξάιιεια 

επξχηεξε θνηλσληθή ζπλαίλεζε. 

 

Αδηακθηζβήηεηα, ζε θάζε πεξίπησζε, αξσγφο πςίζηεο ζεκαληηθφηεηαο ζε 

θάζε κεηαξξπζκηζηηθφ εγρείξεκα απνηειεί ε εηιηθξηλήο θνηλσληθή ζπλαίλεζε θαη ε 

ζπλελλφεζε ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ, αιιά θαη γεληθφηεξα φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ 

θνξέσλ, θάηη πνπ θπζηθά ηζρχεη ηφζν ζε εζληθφ, φζν θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν. Χο 

εθ ηνχηνπ, βαζηθή πξνυπφζεζε  γηα ηελ επηηπρία ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ζπλερνχο 

αλάπηπμεο, βειηίσζεο θαη εδξαίσζεο ηφζν ηνπ Διιεληθνχ Πιαηζίνπ Πξνζφλησλ 

(HQF), φζν θαη ηνπ Δπξσπατθνχ (EQF), δηαδξακαηίδεη ε ακνηβαία εκπηζηνζχλε, 

θαζφηη αλ δελ ππάξμεη έλα ηζρπξφ «θνηλσληθφ ζπκβφιαην»δελ είλαη εχθνιν λα 

επδνθηκήζνπλ ηα αλαγθαία πξναπαηηνχκελα ηεο δηαδηθαζίαο, φπσο ε δηαθάλεηα, ε 

αμηνπηζηία, ε εγθπξφηεηα θαη ν δεκφζηνο έιεγρνο.  

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γεγνλφο απνηειεί, φπσο αλαθέξζεθε θαη ζηηο βαζηθέο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρία ησλ ΔζΠΔΠ, ε δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο ζε φζν ην 

δπλαηφλ κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ. ιεο νη νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ, είλαη 

αλαγθαίν λα πιεξνθνξεζνχλ ζρεηηθά κε ηνλ ζθνπφ θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ, αθνχ άιισζηε πξννξίδεηαη γηα ηελ επθνιφηεξε 

εμππεξέηεζή ηνπο. ε απηφ ην εγρείξεκα φκσο, ζεκαληηθή είλαη ε επζχλε ησλ 

νξγάλσλ ηεο πνιηηείαο, ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο θαζψο θαη ησλ θνηλσληθψλ 

εηαίξσλ, νη νπνίνη νθείινπλ λα επαηζζεηνπνηήζνπλ θαη λα ελεκεξψζνπλ ηα επξχηεξα 

θνηλσληθά ζηξψκαηα ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ.  
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Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν απηφ ζα θαηαζηεί ζαθέο φηη ε δεκηνπξγία ηνπ Δζληθνχ 

Πιαηζίνπ Πξνζφλησλ, δελ απνηειεί έλα «ηερλνθξαηηθφ project» ην νπνίν απεπζχλεηαη 

ζε ιίγνπο, αιιά κηα ζπλαηλεηηθή θαη δεκφζηα δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο, ζηάζκηζεο θαη 

ειέγρνπ ησλ πξνζφλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα ηζρπξνπνηείηαη ε 

επαγγεικαηηθή ηνπο πξννπηηθή θαη ε δπλαηφηεηα θηλεηηθφηεηαο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα 

ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπο βίνπ. Γε κπνξνχκε, άιισζηε, λα παξαβιέςνπκε ην γεγνλφο φηη 

ε ακάζεηα –ή αθφκε ρεηξφηεξα ε εκηκάζεηα- ζπληζηά εθαιηήξην γηα πξνθαηαιήςεηο 

θαη επηθπιάμεηο απέλαληη ζε νπνηνδήπνηε θαηλνχξην κεηαξξπζκηζηηθφ ζρέδην 

πξνηείλεηαη. ‟ απηή ηε ινγηθή, αλακθηζβήηεηα, κηα κεγάιε κεξίδα ηεο αληίδξαζεο 

απέλαληη ζην Δζληθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ, νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε ελεκέξσζεο, ζηε 

κε θαηαλφεζε ησλ ζηφρσλ θαη ζηελ απνπζία κηαο επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο, ε 

νπνία λα ζπκβάιεη ζηελ απνδπλάκσζε ησλ ζηεξενηχπσλ πνπ απνηεινχλ 

ηξνρνπέδε ζηηο εμειίμεηο. 

Δπηπιένλ, ζα ήηαλ ζνβαξή παξάιεηςε λα κε γίλεη ιφγνο πεξί ηεο αλάγθεο 

γηα δηαηήξεζε ηνπ νιηζηηθνχ ραξαθηήξα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Χο εθ ηνχηνπ, 

επηζεκαίλεηαη ν θίλδπλνο λα δνζεί κνλνκεξήο έκθαζε ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα 

θαη ζηηο εθξνέο θαη λα ππνηηκεζνχλ ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη νη εηζξνέο, φπσο ην 

πεξηβάιινλ, ε θηινζνθία ηεο κάζεζεο, ε θνπιηνχξα, νη αμίεο θαη νη ζηάζεηο, 

παξάγνληεο ζεκαληηθνί γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Παξάιιεια, αλ θαη ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο θαη ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο, ε 

αέλαε απφθηεζε πξνζφλησλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ βηνγξαθηθψλ ζην πιαίζην ηεο 

αγνξάο εξγαζίαο θαζίζηαηαη επηηαθηηθή, κηα ηέηνηα αιφγηζηε πξαθηηθή, εγθπκνλεί έλαλ 

εμαηξεηηθφ θίλδπλν ν νπνίνο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαηαζηξνθηθά γηα ηελ θνηλσλία 

ησλ εξγαδνκέλσλ θαη θπξίσο γηα ηε λέα γεληά. H άθξηηε ηάζε γηα απφθηεζε 

πηζηνπνηεηηθψλ, ρσξίο κάιηζηα απηά λα νδεγνχλ ζε κία ζπγθεθξηκέλε επαγγεικαηηθή 

πξννπηηθή, ειινρεχεη ηνλ θίλδπλν αθαληζκνχ ηεο νπζηαζηηθήο αμίαο θαη ηνπ ζθνπνχ 

ηεο κάζεζεο, ήηνη ηελ πνιχπιεπξε αλάπηπμε θαη νινθιήξσζε ηνπ αηφκνπ, θαη ηνπ 

ζπλαθφινπζνπ ππνβηβαζκνχ ηεο ζε κηα δηαδηθαζία απφθηεζεο πξνζφλησλ ρσξίο 

αληίθξηζκα θαη πεξηερφκελν.  

Αθφκε, φκσο, θη αλ ε δηαδηθαζία ηεο επηθχξσζεο θαηαθέξεη λα ζπλδεζεί κε 

ηελ απφθηεζε επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ, θαη πάιη αλαθχπηνπλ έληνλνη 

πξνβιεκαηηζκνί, αθνχ ζεσξείηαη φηη ππάξρεη ν θίλδπλνο λα αλαδπζνχλ θαηλφκελα 

δηαθζνξάο, αλαμηνθξαηίαο ή επλνηνθξαηίαο, πνπ κπνξεί λα απαμηψζνπλ ηνλ ζεζκφ 

θαη λα νδεγήζνπλ ζηε βαζκηαία απνδπλάκσζή ηνπ. Γη‟ απηφ ηνλίδεηαη ε αλάγθε «κηαο 

δεκφζηαο ζεζκηθήο ζσξάθηζεο» ησλ δηαδηθαζηψλ πηζηνπνίεζεο, ψζηε απηέο λα κελ 

κεηαηξαπνχλ «ζε άλαξρν πεδίν αζχδνηεο ηδησηηθήο θεξδνθνξίαο». 
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Δίλαη ζαθέο φηη ε κάζεζε ζα πξέπεη λα απνηειέζεη ην αλαπηπμηαθφ εξγαιείν 

γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. Απηφ,φκσο, πνπ ζα 

πξέπεη λα απνθεπρζεί, είλαη ε ππνβάζκηζε ηεο κάζεζεο, κέζσ ηεο ππνηαγήο ηεο 

ζηηο αλάγθεο απνθιεηζηηθά ηεο αγνξάο, απνκαθξχλνληαο ηνλ άλζξσπν απφ ηελ 

νπζία ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Με άιια ιφγηα, ε κάζεζε ζε φιεο ηεο ηηο εθδνρέο 

νθείιεη λα δηαηεξήζεη ηνλ αλζξσπνθεληξηθφ θαη νιηζηηθφ ηεο ραξαθηήξα, 

πξνζθέξνληαο ζηνπο πνιίηεο ηα αλαγθαία εθφδηα γηα λα νηθνδνκήζνπλ ηελ 

ππφζηαζε θαη ην ραξαθηήξα ηνπο ζηα πιαίζηα ηνπ θνηλσληθνχ θαη πνιηηηθνχ ηζηνχ, 

θαη φρη λα απνηειέζνπλ έλα ηερληθά θαηαξηηζκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ, ρσξίο 

αλζξσπηζηηθή παηδεία. 

πλεπψο, ηα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαινχληαη λα 

ηζνξξνπήζνπλ αλάκεζα αθελφο ζηελ αλάγθε γηα αλάπηπμεελφο έγθξηηνπ 

ζπζηήκαηνο πηζηνπνίεζεο θαη αλαγλψξηζεο ησλ απνηειεζκάησλ θάζε κνξθήο 

κάζεζεο,θαη, αθεηέξνπ, ζηε δηαηήξεζε ηνπ νπζηαζηηθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο κάζεζεο, 

κε ηξφπν πνπ λα εληζρχεηαη ε αλζξψπηλε δξάζε θαη δεκηνπξγηθφηεηα. Γηα λα 

ζπκβεί,φκσο, απηφ δελ πξέπεη λα δηαξξαγεί ν νιηζηηθφο ραξαθηήξαο ηεο κάζεζεο. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη, είηε ζε πξαθηηθφ είηε ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν, ε κάζεζε απαηηείηαη 

λα ζκηιεχεηαη ζηελ ελφηεηά ηεο κε ζθνπφ ηελ νινθιήξσζε θαη ηελ απηνπξαγκάησζε 

ηνπ αηφκνπ. 

Οινθιεξψλνληαο, είλαη ζίγνπξν φηη ζε κηα ηέηνηαο έθηαζεο πξνζπάζεηα, ζα 

εληνπηζζνχλ πνιιά ζεκεία, ζηα νπνία ζα ρξεηαζζεί λα ππάξμνπλ πεξαηηέξσ 

ζπδεηήζεηο, δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο θαη επαλαπξνζδηνξηζκνί. Χζηφζν, 

πξνηάζζνληαο κε ππεπζπλφηεηα ηνλ παξάγνληα «αλζξψπηλν θεθάιαην» θάζε 

αιιαγή δχλαηαη λα απνδεηρζεί δπλακηθή θαη ζπκθέξνπζα γηα ηελ θνηλσληθή πξφνδν 

θαη αλάπηπμε. 
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Αντύ επιλόγου 

 

Σν επηθξαηέζηεξν επηρείξεκα ζηε ζχγρξνλε επξσπατθή ξεηνξηθή αλαθνξηθά 

κε ηνλ ζθνπφ ηνπ Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ Πξνζφλησλ - θαη θαη‟ επέθηαζε ησλ 

ΔζΠΔΠ- εδξάδεηαη ζηε δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο θαη ελίζρπζεο ηεο θηλεηηθφηεηαο, 

κέζσ ηεο θνηλήο αλαγλψξηζεο θαη ηεξαξρηθήο ηαμηλφκεζεο ησλ πξνζφλησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Ζ θηλεηηθφηεηα ζηα επίζεκα θείκελα ηνπ επξσπατθνχ ιφγνπ 

κεηαθξάδεηαη σο ε δπλαηφηεηα κεηαθίλεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ κέζα ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο, κε ηξφπν πνπ λα βειηηψλεηαη ε ζέζε ηνπο ζηελ ππξακίδα ησλ 

επαγγεικάησλ. Με βάζε απηή ηε ζπιινγηζηηθή, νη εξγαδφκελνη πνπ έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα πηζηνπνίεζεο ησλ πξνζφλησλ ηνπο, ζα κπνξνχλ λα αιιάδνπλ 

επθνιφηεξα επάγγεικα είηε επεηδή ην επηζπκνχλ, είηε επεηδή νη αιιαγέο θαη νη 

κεηαβνιέο ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν ην επηβάιινπλ, αληηκεησπίδνληαο κε 

πεξηζζφηεξα εθφδηα κηα ελδερφκελε θξίζε ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκέα. 

Με άιια ιφγηα,ε «κεηάθξαζε»ησλ ήδε πηζηνπνηεκέλσλ πξνζφλησλ, κε ηε 

ρξήζε ηνπ Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ Πξνζφλησλ (EQF),θαη ε πηζηνπνίεζε ησλ 

γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κε ηππηθή ή ηελ 

άηππε κάζεζε, κε ηελ πξνψζεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο επηθχξσζεο, κέζσ πάληα ηεο 

ινγηθήο ηεο αλαγλψξηζεο ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ, δχλαηαη λα ζπκβάινπλ 

ζηε δηεπθφιπλζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, θαη θαη‟ επέθηαζε ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο, κε ηξφπν πνπ λα βειηηψλνληαη, ελδερνκέλσο, αθφκε θαη 

νη δπλαηφηεηεο επαγγεικαηηθήο αλέιημεο ησλ αηφκσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ζεσξείηαη 

φηη  δηεπθνιχλνληαη νη κεηαθηλήζεηο ζηε ζθαίξα ηεο απαζρφιεζεο, αθνχ ηα 

επηκέξνπο πξνζφληα ζα κπνξνχλ πηα λα κεηαθξάδνληαη ζε κία θνηλή «επξσπατθή 

γιψζζα», ε νπνία ζα γίλεηαη θαηαλνεηή απ‟ φινπο.  

Άθξσο ζεκαληηθφ, ζηε λέα απηή ζεψξεζε ηεο γλψζεο, είλαη ην ζηνηρείν ηεο 

«επειημίαο» πνπ εκθαλίδεηαη ζηνλ ηξφπν απφθηεζεο ησλ γλψζεσλ, ησλ ηθαλνηήησλ 

θαη ησλ δεμηνηήησλ, αθνχ ην ελδηαθέξνλ κεηαηνπίδεηαη ζην καζεζηαθφ απνηέιεζκα, 

ρσξίο λα ελδηαθέξεη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απηφ απνθηήζεθε. Έηζη, θαίλεηαη λα 

εμηζψλνληαη καζεζηαθά απνηειέζκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά 

πεξηβάιινληα κάζεζεο, ήηνη απφ ηα ηππηθά ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο, απφ  

ζπζηήκαηα κε ηππηθήο κάζεζεο, αθφκα θαη απφ άηππε θαη εκπεηξηθή κάζεζε. Καη‟ 

απηφλ ηνλ ηξφπν, ινηπφλ, ρηιηάδεο άηνκα –εξγαδφκελνη θαη κε- πνπ θαηέρνπλ 

νξηζκέλα πξνζφληα, είηε κέζσ ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο εκπεηξίαο, είηε κέζσ ηεο 
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πξνζσπηθήο ηνπο εκπεηξίαο, ηα νπνία πξηλ δελ ήηαλ ζε ζέζε λα απνδείμνπλ, ηψξα, 

κέζσ ηεο επηθχξσζεο, έρνπλ ηελ επθαηξία λα ηα πηζηνπνηήζνπλ θαη λα δειψζνπλ 

ηελ αμία ηνπο, κέζσ ηεο θαηάηαμήο ηνπο ζηελ θιίκαθα ησλ ΔζΠΔΠ, θαη θπζηθά ηνπ 

Δπξσπατθνχ. 

πλεπψο, γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ε λέα απηή πξνζέγγηζε ζπληζηά κηα βαζηά 

ηνκή ζηελ ηζηνξία ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, πνπ κειινληηθά, κε 

ηελ νξζή θαη ζπλεπή πξαθηηθή πινπνίεζή ηεο, αλακέλεηαη λα επεξεάζεη δξαζηηθά θαη 

ηηο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο. Δπηπξνζζέησο, δχλαηαη λα ζπκβάιεη ζηελ άκβιπλζε 

ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ, παξέρνληαο επθαηξίεο γηα πξαγκάησζε αλνδηθήο 

επαγγεικαηηθήο  θηλεηηθφηεηαο θαη θαη΄ επέθηαζε θαη θνηλσληθήο. Χο εθ ηνχηνπ, ην 

Δπξσπατθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ, εθθξαζκέλν κέζα απφ ηα ΔζΠΔΠ ζηα επηκέξνπο 

θξάηε, ζε ζπλδπαζκφ πάληα κε ηε δηαδηθαζία ηεο επηθχξσζεο, απνηειεί έλα εξγαιείν 

ην νπνίν καθξνπξφζεζκα κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ αλαραίηηζε ηεο αλεξγίαο, ηεο 

θηψρεηαο, αιιά θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. 

Δγείξνληαη, σζηφζν, ζνβαξνί πξνβιεκαηηζκνί αλαθνξηθά κε ηελ πινπνίεζε 

ηεο παξαπάλσ δπλαηφηεηαο ζηελ πξάμε. Σν επηθξαηέζηεξν αληεπηρείξεκα πνπ 

πξνβάιιεηαη είλαη θαηά πφζν είλαη εθηθηή κηα ηέηνηνπ είδνπο θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα, 

κε κνλαδηθή πξνυπφζεζε ηελ αλαγλψξηζε, πηζηνπνίεζε θαη θαηάηαμε θάπνησλ 

καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ.121 Σίζεηαη, δειαδή, ην εξψηεκα εάλ αξθεί απνθιεηζηηθά 

ε δηαδηθαζία ηεο πηζηνπνίεζεο γηα ηελ άκβιπλζε ησλ αληζνηήησλ θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. 

Δίλαη ζαθέο φηη γηα λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά ε δηαδηθαζία ηεο 

πηζηνπνίεζεο, ζα πξέπεη λα ζπλδπαζηεί θαη λα ζπλδεζεί ζπλεθηηθά κε ηε ζεζκηθή 

θαζηέξσζε ηζρπξψλ θαη αμηφπηζησλ θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο ησλ Δζληθψλ Πιαηζίσλ 

Πξνζφλησλ. Απηφ πξαθηηθά ζπλεπάγεηαη ηελ θαζηέξσζε θαη ηε ζσξάθηζε 

ζπγθεθξηκέλσλ αξρψλ φπσο γηα παξάδεηγκα: δεκφζηνο έιεγρνο ηνπ ζπζηήκαηνο 

                                                           
121

Αλαιπηηθφηεξα βι.Φσηφπνπινο, Ν. θαη Γνχιαο, Υ. (2010), Ζ πηζηνπνίεζε θαη αλαγλψξηζε 

πξνζφλησλ ζην επίθεληξν ηεο επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο: Μηα θξηηηθή δηεξεχλεζε 

δπλαηνηήησλ, νξίσλ θαη πξννπηηθψλ ελ φςεη ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Πιαηζίνπ 

Πξνζφλησλ, ζην Καξαιή Θ. (επηκ.), Γηά βίνπ κάζεζε θαη πηζηνπνίεζε, ΗΝΔ/ΓΔΔ, Αζήλα, ζ. 

87-103. Γηαζέζηκν ζην: http://www.kanep-gsee.gr/theseis-apopseis/dia-bioy-mathisi--

pistopoiisi#sthash.2oxDymvr.dpuf 

 

http://www.kanep-gsee.gr/theseis-apopseis/dia-bioy-mathisi--pistopoiisi#sthash.2oxDymvr.dpuf
http://www.kanep-gsee.gr/theseis-apopseis/dia-bioy-mathisi--pistopoiisi#sthash.2oxDymvr.dpuf
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πηζηνπνίεζεο πξνζφλησλ, αμηνπηζηία, δηαθάλεηα θαη επξεία ζπκκεηνρή ησλ 

θνηλσληθψλ εηαίξσλ ζηε ζπλνιηθή δηαδηθαζία.122 

Δπηπιένλ, ππνζηεξίδεηαη φηη ε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ησλ πξνζφλησλ ζα 

απνθηνχζε κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη πξαθηηθφ ραξαθηήξα, εάλ νδεγνχζε 

ζηελ αλαγλψξηζε ζπγθεθξηκέλσλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ, ηα νπνία κε ηε 

ζεηξά ηνπο λα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ράξαμεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ επαγγεικαηηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ(Φσηφπνπινο, Γνχιαο, 2010).Σν ζεκείν απηφ ζεσξείηαη απφ 

πνιινχο ε πεκπηνπζία ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο. Γηφηη αλ ε πηζηνπνίεζε πξνζφλησλ 

πεξηνξηζηεί ζε κηα ζεσξεηηθνχ ηχπνπ αλαγλψξηζε, ρσξίο ρξεζηηθή αμία θαη πξαθηηθφ 

αληίθξηζκα ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ζα πξφθεηηαη γηα έλα εκηηειέο εξγαιείν, ην νπνίν ζα 

έρεη νδεγήζεη ζε κηα πιεζψξα – θελψλ ίζσο– αιιαγψλ ηα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο 

θαη θαηάξηηζεο, ρσξίο, σζηφζν, λα έρεη επηθέξεη ηελ πνιππφζεηε αλαηξνπή ζηε 

ζθαίξα ηεο απαζρφιεζεο. Θα πξέπεη, ζπλεπψο, λα αλαδεηρζεί ν ρξεζηηθφο θαη 

πξαγκαηηζηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ Πξνζφλησλ θαη θπζηθά ησλ 

ΔζΠΔΠ,  πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί νπζηαζηηθά ην θαηλφκελν ηεο αλεξγίαο, ηεο 

θηψρεηαο θαη ηνπ ζπλαθφινπζνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ.  

Χο εθ ηνχηνπ, φηαλ γίλεηαη ιφγνο γηα αλαγλψξηζε πξνζφλησλ, ε ζθνπνζεζία 

δε ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη κφλν ζε κηα απιή ηεξαξρηθή θαηάηαμε πξνζφλησλ, αιιά 

ζε κία νπζηαζηηθή αλαγλψξηζε επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ, ηα νπνία ζα κπνξνχλ 

λα δίλνπλ ελαιιαθηηθέο δηεμφδνπο ζηνπο εξγαδφκελνπο, είηε γηαηί ην επηζπκνχλνη ίδηνη, 

είηε γηαηί είλαη αλαγθαζκέλνη λα ην πξάμνπλ, εμαηηίαο ησλ δπζκελψλ εμειίμεσλ ζηνλ 
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 πσο άιισζηε δήισζε θαη ν θ. Λνπθάο Εαρείιαο, ππεξεζηαθφο επηθεθαιήο ηνπ ηνκέα 

ECVL ηνπ Cedefop: «Σρεηηθά κε ην αλ κπνξεί ε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε λα 

επηιχζεη ηελ θξίζε, θπζηθά φρη. Γελ ππάξρεη θακία ηέηνηα πεξίπησζε. Δίλαη γλσζηφ φηη απηφ 

πνπ δείρλνπλ νη κειέηεο είλαη φηη παξέρνληαο θαιχηεξεο πνηφηεηαο επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε 

θαη θαηάξηηζε, νπζηαζηηθά δίλνπκε κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο ζηα άηνκα πνπ νινθιεξψλνπλ 

απηή ηελ πεξίνδν κάζεζεο, λα έρνπλ θαιχηεξεο πξννπηηθέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Φπζηθά δελ 

κπνξεί λα επηιπζεί ε θξίζε κφλν κε ηε βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Δίλαη απφιπηα θαηαλνεηφ, αιιά ζίγνπξα ηα ζηνηρεία 

παξνπζηάδνπλ φηη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο παξερφκελεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο είλαη 

έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ ζα καο βνεζήζνπλ γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ». 

Οιφθιεξν ην άξζξν δηαζέζηκν ζην: http://www.esos.gr/arthra/35465/ethniko-plaisio-

prosonton-tha-oloklirothei-2017 
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ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο. Δμαζθαιίδνληαο κηα ηέηνηα δπλαηφηεηα ζηα άηνκα, ε 

δεκηνπξγία Δζληθψλ Πιαηζίσλ Πξνζφλησλ ζα κπνξεί λα ζπκβάιεη πξαγκαηηθά ζηελ 

θηλεηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, δεκηνπξγψληαο έλα «δίθηπν θνηλσληθήο πξνζηαζίαο» 

γηα ηνπο άκεζα ελδηαθεξφκελνπο, θαη θπξίσο γηα φζνπο είλαη πεξηζζφηεξν επάισηνη 

ζηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαη ηελ πεξηζσξηνπνίεζε, ιφγσ ρακειψλ πξνζφλησλ. 

Οινθιεξψλνληαο, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ε δεκηνπξγία ηνπ Δπξσπατθνχ 

Πιαηζίνπ Πξνζφλησλ απνηειεί έλα θηιφδνμν εγρείξεκα, ην νπνίν ζέηεη ςειά ηνλ 

πήρε γηα ηα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεοζηα θξάηε- κέιε. Αλακθίβνια ε 

επξσπατθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή έρεη ηνπνζεηήζεη ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο 

ηελ αλάπηπμε θαη ηε ιεηηνπξγία ελφο θνηλνχ πιαηζίνπ ηαμηλφκεζεο ησλ πξνζφλησλ, 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έληνλα πξνβιεζείζα αλάγθε γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο επηθχξσζεο ηεο κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο, επηρεηξψληαο κε 

ηνλ ηξφπν απηφ λα εμηζνξξνπήζεη παξαδνζηαθά αληίξξνπεο δπλάκεηο, ήηνη ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο,θαη κάιηζηα ζε κηα θξίζηκε ρξνληθά ζηηγκή γηα 

ηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο. 

Μέρξη ζηηγκήο, νη ππάξρνπζεο ελδείμεηο απφ ηελ παξνχζα ιεηηνπξγία θαη 

εθαξκνγή ηνπΔπξσπατθνχ Πιαηζίνπ Πξνζφλησλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ππφινηπα 

ππνζηεξηθηηθά επξσπατθά εξγαιεία, κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ελζαξξπληηθέο. 

Χζηφζν, ε ηειηθή ζεηηθή έθβαζε ηνπ ελ ιφγσ εγρεηξήκαηνο πξνυπνζέηεη ηελ 

εμαζθάιηζε ζεζκηθψλ αζθαιηζηηθψλ δηθιείδσλ γηα λα κελ απνδεηρζεί ε δεκηνπξγία 

ηνπ Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ Πξνζφλησλ έλα κεηέσξν κεηαξξπζκηζηηθφ βήκα ζηελ 

πνξεία ηεο Έλσζεο.  

Δπηινγηθά, φζν αλαγθαία θαίλεηαη ε αλαγλψξηζε ησλ πξνζφλησλ γηα ηελ 

πνξεία πξνο ηελ επξσπατθή ζχγθιηζε θαη νινθιήξσζε, άιιν ηφζν αλαγθαία είλαη ε 

δηαθχιαμε ηεο φιεο δηαδηθαζίαο, ψζηε λα κελ αλαηξαπνχλ πεξαηηέξσ νη ηζνξξνπίεο 

εηο βάξνο ησλ θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά αζζελέζηεξσλ. 
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